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Sovietų mokykloje 
(Tęsinys) 

Pagiriai (Kėdainių raj.) 1981 
m. spalio 5-6 dienomis į Kėdai
nių prokuratūrą buvo kviečia
mi Pagirių vidurinės mokyk
los mokiniai: ketvirtokė Rasa 
Grigaitytė ir penktokai — Lina 
Kilijonaitė, Vida Vyšniaus
kaitė, Darius Vilčinskas. Į 
prokuratūrą nuvyko tik L. 
Kilijonaitė ir V. Vyšniaus
kaitė. Mergaites klausinėjo, 
kas moko katekizmo, poterių, 
liepė visa tai parašyti raštu ir 
pasirašyti. 

Parapijiečiai, pasipiktinę 
tokiu valdišku bedievių elge
siu, išsiuntė pareiškimą Lietu
vos komunistų partijos CK 
pi rmajam sekretor iui P . 
Griškevičiui, kuriame protes
tuoja prieš tokį tikinčių vaikų 
persekiojimą ir reikalauja 
garantuoti tėvų teisę vaikus 
auklėti pagal savo įsitikini
mus. 

Po pareiškimu pasirašė 33 
Pagirių tikintieji. 

Kybartai (Vilkaviškio raj.) 
1981 m. lapkričio 16 d. Kybar
tų vid. mok. X kl. mokinė Vida 
Merkevičiūtė buvo iškviesta j 
mokyklos direktoriaus Jono 
Dirvonskio kabinetą. Pakeliui 
pas direktorių auklėtoja Aldo
na Strakauskaitė gąsdino 
mergaitę, jog už tai, kad lapkri
čio 14 d. buvo Vilkaviškyje pas 
draugę D. Kelmelytę ir švente 
gimtadienį, gali būti išvežta 
ten, „kur baltos meškos". 

Mokyklos direktorius J. Dir-
vonskis teiravosi, kaip mokinė 
lapkričio 14 d. pakliuvo į mili 
ciją. V. Merkevičiūtė paaišk,. 
no, jog pradėjus Švęsti gimta 
dienį, įsibrovė milicininkai ir 
keletas saugumiečių ir. pasakę, 
kad „išsiaiškinę asmenybes" 
paleis, visus nusivežė į skyrių. 

Įsikarščiavęs m-los direkto
rius klausinėjo mokinės, kaip 
vad inas i jų būre l i s , k a s 
vadovauja. Merkevičiūtei at
sakius, kad jaunimas šventė 
gimtadienį ir ji jokio būrelio 
nežino. Dirvonskis išvadino 
mokinę valkata ir pagrasino 
10 metų laisvės atėmimu. 

Lapkričio 18 d. raštinėje 

Vidą Merkevičiūtę pakarto
t ina i tardė atvykęs čekistas ir 
m o k y k l o s direktor ius J . 
Dirvonskis. 

Čekistas domėjosi, kas moki
nę pakvietė į gimtadienį, ar 
buvo ten kunigas, ar mergaitė 
buvo Vytauto Didžiojo minė
j ime Trakuose, Šiluvoje... Į 
klausimus, liečiančius drau
gus, Vida pasakė neatsakinė
sianti . Mokytoja Aldona Stra
kauskai tė ir direktorius J. 
Dirvonskis labiausiai pikti
nosi, kad Kelmelių bute ant 
sienų kabojusi vytis ir Lietu
vos kunigaikščių paveikslai. 
Auklėtoja Strakauskaitė įsakė, 
kad tokios gimimo dienos, į 
kurias įsikiša saugumas, būtų 
paskutinės, ir pažadėjo, jog už 
padarytą „nusikaltimą" moki
nei Vidai Merkevičiūtei bus 
sumažintas elgesio pažymys iki 
nepatenkinamo. 

Vilkaviškis. 1981 m. spalio 
28 d. Vilkaviškio VHIa kl. 
m o k i n i u i Arvydui J u š k a i 
direktorius Lisauskas prieš 
visą klasę pasakė: „Tu apder
gei mokyklą, o man reikės 
nulaižyti!" 

Direktorius, nusivedęs į 
kabinetą, tardė mokinį, kodėl 
j is ėjęs į Šiluvą ir kartu 
džiaugėsi, kad maldininkai 
buvo sulaikyti, o kaltinama
j a m liepė rašyti pasiaiški
nimą, bet jis atsisakė. Tą pačią 
dieną VHIa kl auklėtoja 
D u r n e i k i e n ė komjaunimo 
susirinkime aiškino, jog Arvy
d a s Šiluvoje norėjęs nuversti 
tarybų valdžią. 

Spalio 30 d. direktorius Li
sauskas tardė Arvyd i tėvą, bet 
tėvas į klausimus beveik 
neatsakinėio. Tą pačią dieną 
A r v y d ą iškvietė į vaikų 
kambarį- Nuėjo su tėvu Jų 
laukė vaikų kambario inspek
torė ir keletas čekistų. Vėl 
pasipylė klausimai ir liepė 
r a š y t i pas ia i šk in imą, bet 
Arvydas ir šį kartą drąsiai 
a ts isakė tai daryti. 

Tada Arvydą ėmė iškvieti-
nėti iš pamokų, norėdami 
palaužti berniuko valią, bet jį 
padaryt i išdaviku nepavyko. 

Pablogėjo JAV 
ryšiai su kaimynais 
VVashingtonas. — Ameri

kos valstybių organizacijos 
(OAS) užsienio reikalų minis-
terių suvažiavime Argentinos 
minis ter is negailest ingai 
kritikavo JAV vyriausybę už 
nesuprantamą, nelegalią para
mą Anglijai. Jis prašė visų 
Amerikos valstybių paramos 
prieš agresorę ir kalbėjo apie 
neaiškią OAS ateitį. JAV 
atsukusi savo nugarą kaimy
nams. Ji remia Europos kolo
nijinę valstybę, nes abi yra 
„anglosaksai", kalbėjo minis
teris Costa Mendez. Jos abi yra 
atominės galybės, abi pasauli
nės galybės ir dabar susijungė 
ieškodamos agresyvių, krimi
nalinių, kolonijinių nuotykių, 
pasakė Mendez. 

Po jo kalbos daugumas daly
vių atsistoję plojo. Venecuela ir 
Nikaragva kritikavo JAV poli
tiką Falklando konflikte. Nika-

Argentinos kannmkai r alkianduose tariasi prie 
salos'žemėlapio. Britų ekspedicinės jėgos pradėjo 
puolimą rytinėje saloje. Bandoma atsiimti di» 

džiausią Stanley miestelį, kur argentiniečiai su
traukę &avo stipriausias jėgas. 

Rusams nemalonūs 
lenkų protestai 

(Bus daugiau) 

Suomių vyskupo 
vizitas Estijoje 

Helsinkio katalikų vysku
pas Verschuren drauge su suo
mių katalikų delegacija, kurių 
tarpe buvo keturi kunigai, 
balandžio 17-18 dienomis 
pirmą kartą aplankė estų 
katalikų bendruomenę Taline. 
Tai buvo pirmas katalikų 
vyskupo vizitas Estijoje po 
dvidešimties metų. Šeštadienį, 
balandžio 17 dieną, šventųjų 
apaštalų Petro ir Pauliaus 
katalikų bažnyčioje Taline 
suomis vyskupas Vershuren 
drauge su keturiais kunigais 
aukojo šv. Mišias, kurių metu 
estas domininkonas kunigas 
Voutilainen estiškai pasakė 
pamokslą. Pirmą kartą Esti
joje Mišios buvo aukojamos ne 
lotyniškai, bet tautine kalba — 
suomiškai, — pagal II-ojo 
Vatikano Susirinkimo nuosta
tus. Sekančią dieną — sekma
dienį — balandžio 18-ąją toje 
pačioje bažnyčioje suomis 
vyskupas vadovavo pontifika-
linėm pamaldom, kurių metu 
suomiškai pasakė pamokslą, 
kuris buvo verčiamas į estų 

kalbą. Mišių metu po II 
Vat ikano susirinkimo įvestas 
„ramybės palinkėjimas" prieš 
komuni ją , rašo užsienio 
spaudos agentūros, estam 
tikintiesiem buvo neįprastas 
reiškinys, Estijoje dar neįve
dus liturginių pakeitimų pagal 
paskutinį Vatikano susirinki
mą. 

Bažnyčia buvo pilna estų 
tikinčiųjų, kurie, pamaldom 
pasibaigus, suomį vyskupą ir 
kitus suomių katalikų dele
gacijos narius palydėjo ilgais 
plojimais. Suomių katalikų 
delegacija nusivežė į Estiją 
daug religinės literatūros, 
kurios estai tikintieji yra ypač 
išsiilgę, nes Estijoje nuo 1940 
metų nėra atspausdinta nė 
viena religinio turinio knyga. 
Užsienio spaudos agentūros 
pastebi, kad sovietų muitinin
kai suomių delegacijos veža
m o s rel iginės l i te ra tūros 
nekonfiskavo, bet atėmė iš 
delegacijos narių popiežiaus 
J o n o Pauliaus II-ojo nuotrau
kas . Delegacijai teko pusant-

Maskva . — Kaip jau rašy
ta, gegužės 3 ir 13 dienomis 
Lenkijoje įvyko protesto 
demonstracijos prieš karinio 
režimo įvestus laisvės varžy
mus, prieš darbininkų profesi
nių sąjungų veikėjų kalinimą. 
Si uos lenkų protestus piktai 
pasmerkė sovietą „Litera-
tumaja Gazeta". Žurnalas 
rašo: „Varšuvoje degė isto
rijos muziejus. Ugni? naikino 
neįkainojamus dokumentus. 
Liepsnojo liaudies istorinės 
atminties lobynas. O pade
gėjai neleido gaisrininkams 
sutramdyti ugnį, mėtė į juos 
akmenis" 

„Tai buvo praėjusią savai
tę, gegužės 3-ąją. Tą pačią 
dieną Lenkijos sostinėje buvo 
sudeginta keletas autobusų, 
išdaužyti gyvenamųjų namų 
langai, parduotuvių vitrinos. 
Scecine sudegintas viešbutis. 
Gdanske užpultas vaivadijos 
milicijos komendantūros 
pastatas. Vandalizmo aktų 
buvo ir kituose miestuose. Ir 
niekšiškiausia: suįžulėjusios. 
s u ž v ė r ė j u s i o s p a d u g n ė s 
tyčiojosi iš šventos prole
tarinės kovos, revoliucijos 
simbolio — plėšė, trypė, degi
no raudonas vėliavas". 

ros valandos derėtis su muiti
ninkais, kad praleistų vyskupo 
Vershuren vežamas vyskupiš
kas insignijas. 

Estijos sostinėje Taline šiuo 
metu yra apie trys tūkstančiai 
katalikų, kuriuos dvasiniai 
aptarnauja vienintelis estas 
katalikų kunigas Krumpan. 
Estų katalikų arkivyskupas 
Profittlich buvo sovietų suim
tas 1940 metais ir jo likimas iki 
šiol nėra žinomas. Paskutinį 
k a r t ą e s t ų k a t a l i k ų 
bendruomenę Taline buvo 
aplankęs Rygos vyskupas Juli
jonas Vaivods. Nuo to laiko 
sovietinė valdžia neleido 
jok iam k i t a m k a t a l i k ų 
vyskupui ar katalikų delegaci
jai aplankyti estų katalikų 
tikinčiųjų, kurie, nors nė a 
g a u s ū s , n e ž i ū r i n t 

„Ar suprato tie žmonės, ką 
darė? Kai kurie galbūt ir ne — 
tarp pogromininkų buvo daug 
geltonsnapių paauglių. Tačiau 
suaugę bakchanalijos iniciato
riai ir dirigentai, apginklavę 
paauglius buteliais su padega
muoju skysčiu, įspraudę į jų 
r a n k a s k o n t r e v o l i u c i n i o 
pogrindžio vėliavas ir transpa
rantus, privertę šūkauti neapy
kantos socializmui, I^enkijos 
Jungtinei Darbininkų Parti
jai, Lenkijos darbo klasei 
lozungus, tie žinojo, kur ir 
kodėl ėjo". 

, , K a s d i e n A m e r i k o s 
vyriausybė Centrinei Zvalgy-
vos Valdybai priklausančios 
radijo stoties .Laisvoji Euro
pa' bangomis diktavo išsamų 
naujo kontrevoliucinio išpuo
lio scenarijų, perdavinėjo 
d e t a l i a s i n s t r u k c i j a s 
žmonėms, nusir i tusiems iki 
niekingo samdinių lygio. Sam
diniai įvykdė instrukciją, 
išvedė į ga tves apakintą, 
įelektrintą, iki patalogiškos 
esktazės įaudrintą minią. Ir 
gavo atkirtį". 

„Vėl galioja komendanto 
valanda Varšuvoje ir kai 
kuriuose kituose miestuose. 
Nerodomi vakar in ia i spektak
liai. Uždaryti s tudentų klubai. 
Ar tokios pabaigos norėjo 
pogromo organizatoriai?" 

„Imperilistinė propaganda, 
stengdamasi pagražint i Vaka
rų inspiruotą, apmokėtą ir 
v a d o v a u j a m ą L e n k i j o s 
kontrevoliuciją, savo agentus 
provokatorius laiko šventai
siais kankiniais. Gegužės 3-
ąją Varšuvoje buvo padegtas 
istorijos muziejus. Kažinkam 
norisi sudeginti Lenkijos isto
riją, pirmiausia jos kovos 
kartu su ta ryb ine liaudimi 
prieš fašizmą istoriją, jos kelią 
į social izmą. Sudeg in t i 
liaudies atmintį . Bet ta i dar 
niekada niekam nepavyko". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Afganistano laisvės ko
votojų į nelaisvę paimti trys 
rusai atvyko į Šveicariją, per 
Pakistaną. Jie buvo paleisti 
Raudonajam Kryžiui įsikišus. 

— Varšuvoje *apie 2,000 
lenkų Pergalės aikštėje pa
minėjo kardinolo Višinskio 
mirties metines. Milicija buvo 
apsupusi minėjimo vietą, ta
čiau susirinkusiems netrukdė, 
tik patarė „eiti namo". 

— Britų spauda turėjo pasi
kalbėjimą Falklando saloje su 
nelaisvėn patekusiu Argenti
nos aviacijos leitenantu Ričar
do Lucero, 26 metų amžiaus. 
Jis patvirtino, kad Argen
tinos aviacija turėjo didelių 
nuostolių, daug jo draugų 
lakūnų žuvo. 

— New Yorke sulaikytas, 
ginklų pilnas Ekvadoro lėktu
vas buvo išleistas. Ekvadoro 
vyriausybė įtikino JAV parei
gūnus, kad Izraelio ginklai 
skirti Ekvadorui, o ne — Ar
gentinai. 

— Jugoslavija ir Graikija 
pasirašė bendrą pareiškimą, 
reikalaujantį, kad Balkanų 
regionas būtų paskelbtas lais
va nuo atominių ginklų zona. 

— Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Shamir pasakė, kad 
Izraelis turės pirmas pulti Jor
daną, jei paaiškės, kad jis gau
na modernių aviacijos ginklų, 
kurie sudarytų Izraeliui nepa
keliamą grėsmę. 

persekiojimų, 
savo tikėjimui. 

liko ištikimi 

— Irane vėl buvo sušaudyti 
du bahais sektos tikintieji. Po 
revoliucijos I r a n a s pradėjo 

v ' s u persekioti šios sektos narius, 

— Irano valdžia paskelbė, 
kad Irano tikslas nuversti 
Irako prezidentą Saddam Hus-
sein. Karas bus toi vedamas, 
kol jis bus valdžioje. 

— Internuotas lenkų „Soli
darumo" vadas Lech Walesa 
iš vilos prie Varšuvos buvo 
perkeltas į naują kalinimo 
vietą netoli Przemyslio miesto. 
Jo žmonai Danutai pranešta, 
kad ji galės vyrą aplankyti 
birželio 3 d. 

— Prancūzijoje politinio 
prieglobsčio pasiprašė Kinijos 
diplomatas, ekonominių reika
lų patarėjas kinų ambasadoje. 

— Naujoje Zelandijoje įvy
ko demonstracija prieš JAV 
karo laivo „Truxtun", varomo 

Ginčas su Izraeliu 
dėl ginklų Iranui 

Washing tonas . — Valsty
bės departamentas atsiliepė į 
Izraelio gynybos ministerio 
Sharono pareiškimą, kad JAV 
vyriausybė pritarusi Izraelio 
ginklų siuntimui Iranui. De
partamento kalbėtojas Dean 
Fischer pasakė spaudai, kad 
JAV vyriausybė ne kartą pro
testavo dėl Amerikos gamy
bos ginklų siuntimo į Iraną. 
Vyriausybės nuomone, vienos 
ar kitos kariaujančios pusės 
ginklavimas šį karą tik pra
ilgina, o JAV nusistatymas 
buvo — karą kuo greičiau už
baigti. 

Fischer pareiškė, kad šios 
politikos laikėsi buvusioji pre
zidento Carterio vyriausybė ir 
prezidentas Reaganas. 

Izraelio ministeris pasakė, 
kad Izraelis yra davęs Iranui 
padangų ir atsarginių dalių 
„F-4" amerikiečių .lėktuvams 
ir įvairios amunicijos. Kelis
kart Izraelis prašė patvirtinti 
tokį Amerikos ginklų perleidi
mą trečiai pusei, tačiau leidi
mo nė karto negavo, pasakė 
Fischer. 

Popiežius Londone 
Londonas . — „Šiandien 

pirmą kartą, istorijoje Romos 
vyskupas savo kojomis palie
tė Anglijos žemę", — pasakė 
popiežius Jonas Paulius II-sis. 
Britų policija sutraukė nepa
prastas jėgas saugoti svečią, 
prieš kurį demonstravo Šiau
rės Airijos protestantų būrys. 
Prie Viktorijos geležinkelio 
stoties suimta 17 žmonių. 

Atsisveikindamas su kara
liene Elzbieta II-traja popie
žius pasakė: „Tegu Viešpats 
laimina tavo sūnų". Kaip ži
noma princas Andrius yra 
prie Falklando salų, kur jis 
kaip jaunesnysis aviacijos lei
tenantas skraido „Sea King" 
malūnsparniu. 

Keliskart popiežius savo 
pareiškimuose kalbėjo apie 
taiką, kvietė visus melstis, kad 
konflikte būtų rastas spren
dimas — teisingas ir tai
kingas. Atskirame susitikime 
popiežius aplankė invalidus, 
sergančius ir suteikė Ligonio 
patepimą keliems šimtams 
mirštančiųjų. 

ragvos užsienio reikalų vicemi-
nisteris Victor Hugo Tinoco 
pasakė, kad Reagano vyriau
sybė yra kalta dėl visų žuvu
sių šiame kare vyrų. Amerika 
yra JAV-bės . Mes v i sa i 
nepriklausome Amerikai. Pie
tų Amerika yra tik JAV 
įrankis ir tarnauja tik jų 
tikslams ir siekimams, pasakė 
Nikaragvos atstovas. 

Rezoliucija siūlo pasmerkti 
Britaniją už agresiją Falk-
landų salose ir ragina JAV 
nutraukti paramą Britanijai. 

Praėjusią savaitę Argentina 
šventė savo nepriklausomy
bės 125 metų sukaktį. Ta proga 
sveikinimo telegramą pasiun
tė ir prezidentas Reaganas, 
siūlydamas dar kartą patvir
tinti bendrus Argentinos ir 
JAV interesus ir bendras 
vertybes, stiprinti bendra
darbiavimą šioje hemisferoje. 
Argentinos prezidentas viešai 
pasakė, kad jis Reagano 
sveikinimo nesupranta. J is 
nustebęs telegramą skaitė ir 
buvo „pri trenktas" kalbų apie 
kooperavimą ir ryšių stiprini
mą, kada JAV remia Britaniją 
konflikte su A r g e n t i n a . 
Šitokiose sąlygose Reagano 
sveikinimai visai nesupran
tami, pasakė generolas Galtie-
ri. 

Falklando karas 
L o n d o n a s . — Falklando sa

lose toliau vyksta mūšiai . 
Penktadienį batal ionas britų 
parašiutininkų, atpažįstamų 
iš jų raudonų berečių, puolė ir 
užėmė Darwin vietovę, kur 
normaliais laikais gyvendavo 
82 anglų kilmės falklandiečių. 
Užimtas ir lėktuvų takas 
Goose Green, kurį paskutinė
mis savaitėmis dažnai apšau
dydavo britų karo laivai ir lėk
tuvai. Mūšyje dėl Šių vietovių 
buvo žuvusių, sužeistų ir šim
tai argentiniečių pasidavė į 
nelaisvę. 

Stanley miestelis yra gina
mas apie 4,000 argentiniečių. 
Miestą puola iš vakarų britų 
marinų daliniai, o iš pietų 
artėja parašiutininkai. Lau
kiama, kad puolimo metu bri
tai iš jūros iškels daugiau 
desantininkų. 

Argentinos karinio š tabo 
pranešimai teigia, jog visi bri
tų puolimai buvo atmušti , su
s tabdyt i , j iems p a d a r y t i 
sunkūs nuostoliai. 

Nežiūrint vis didėjančių šio 
karo nuostolių, Britanijos 
piliečiai palaiko vyriausybę. 
Praėjusį ketvirtadienį parla
mento papildomuose rinki
muose Beaconsfielde didele 
persvara laimėjo konserva
torių partijos ats tovas. Žur
nalo „Economist" anketa 
parodė, kad jei parlamento 
rinkimai būtų šiandien, prem
jerės Thatcher konservatorių 
partija gautų 51 nuoš. visų 
balsų, o opozicijos darbo par
tijos kandidatai surinktų tik 
25 nuoš. 

K A L E N D O R I U S 
Birželio 1 d.: Jus t inas , For

tūnatą, Danguotas, Galinda. 
Birželio 2 d.: Marcelinas, 

Blandina. Ąžuolas, Auksuolė. 

Saulė 
8:16. 

apie 120 buvo sušaudyt i . 

— Nikaragva ir Hondūras 
paprašė pasaulio šalių para-

atomine energija, vizitą Auck- mos tūkstančiams nuo potvy-
lande. nių nukentėjusių. 

teka 5:20, leidžiasi 

ORAS 

Debesuota, su prag ied
ruliais, temperatūra dieną 80 
L naktį 65 1. 

t 

i 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATA, 6515 So. Califonda Ave., Chicago, I1L 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MOTERŲ BALSAS 
Lietuvių Moterų Klubų fede- principai, kurie perspėja, kad, 

» » • • » • • 

PAKELTO KRAUJOSPŪDŽIO 
REIKALAI 

Pakeltas kraujospūdis ne
juntamai žaloja kūną, todėl jis 
visada gydytinas kai esti 
akštesnis negu 150 — 90. 

Dabar t inės medicinos t iesa 

Pakeltas krajospūdis yra 
mirtina liga. J i žmogų baigia 
paslapčiomis — pradžioje ne
juntamai. O kai pajuntamos 
jos negerovės — dažnai esti 
per vėlu sėkmingai žmogui tal
kinti. Todėl niekada nebus 
perdaug žinių apie pakeltą 
kraujospūdį. Kuo geriau pa
žinsime savo mirtinai mus ža
lojanti priešą — tuo sėkmin
giau pajėgsime su juo dorotis. 

Kai ramiai besiilsint suau
gęs žmogus turi didesnį krau
jospūdį negu 1 5 0 — 9 0 mm 
Hg., jis laikytinas turinčiu pa
keltą kraujospūdį (hipertensi-
ją — hypertension). Atsimin-
tina, kad nėra griežtos ribos 
tarp pakelto ir normalaus 
kraujospūdžio. Vienok ta riba 
praktiškame gyvenime priva
loma turėti mintyje, nes su
sekti pragaištingi pakelto 
kraujospūdžio žmogaus kūnui 
padariniai. Kraujospūdis, di
desnis negu 150 — 90, laikyti-

da dėl labai sudėtingų prie 
žasčių. Su jomis susipažinsime 
kiek vėliau. 

Kraujospūdžio pakilimas ga
li būti svyruojantis (labile), ar
ba pastovus (sustained). Pa
stovus kraujospūdis gali virsti 
p a s p a r t i n t u (accelerated), ar
ba blogybiniu (malignant). 
Paspartintas kraujospūdis yra 
kai buvęs pastovus naujai žy
miai padidėja ir atsiranda 
kraujagyslių sužalojimas ma
tomas akies dugne, specialiu 
aparatu akį tiriant. 

Blogybinis pakeltas kraujo
spūdis eina su akies dugne pa
kitimais: tada paburksta (ede
ma) optinio nervo vieta akies 
dugne, atsiranda tam dugne 
kraujo išsiliejimai (hemorha-
ges) ir uždegiminis skystis 
(exudate); jis esti baltos vatos 
mažų kuokštelių pavidalo. Tuos 
pakitimus gydytojas mato spe 
cialiu aparatu tirdamas ligo
nio akies dugną. Tokiems pa
k i t i m a m s ak i e s d u g n e 
atsiradus, kraujospūdis virši
jo 200 — 140 mm Hg. 

Blogy binį kraujospūdį tu
rint, išsivysto arterijų šiene 
lių sustorėjimas ir sunykimas 
(fibrinoid — necrotising arte-

racija, atsižvelgdama į Vliko ir 
Altos spaudoje paskelbtas gai
res, palaikant ryšius su oku
puotos Lietuvos gyventojais, 
pripažįsta, kad tie ryšiai turė
tų plėstis tik su pavergtais 
žmonėmis, bet ne su okupanto 
vietininkais. Kartu pabrėžia, 
kad naudojantis Tėviškės dr-
jos kvietimais ir privilegijomis 
vykstant į pavergtą tėvynę, 
paniekinami 1966 ir 1974 metų 
lietuvių veiksnių konferencijų 

palaikant ryšius su pavergtos 
Lietu vos gyventojais, reikia bū
ti apdairiems, nesileisti į drau
gystes su okupanto patikėti
niais, kad jie nepanaudotų tų 
susitikimų sovietų propagan
dai, siekiančiai pakenkti lietu
vių tautos pas tangoms išsiva
duoti iŠ okupacijos ir atgauti 
savo nepriklausomybę. 

LMKF primena, kad nuvy-
kusiem į pavergtą Lietuvą per 
KGB agentūrą — Tėviškės dr-

"Sodybos" p a ž m o n y j e p a g e r b i a n t m o t i n a s Zi ta 
Dubinskai tė į te ikia gėlę M. V a i š v i l i e n e i . N u o t r . M. N a g i o 

nas nenormaliu - p a k e l t u ir ritis) T o k s n e gerumas daž-
dėl to gydytinu. Šitaip su- niausiai atsiranda inkstų ar-
prantant pakeltą kraujospūdį, terijose. Tada nyksta inkstų 
šiame krašte kas penktas su- veikla, o be inkstų žmogus ne
augęs asmuo jį turi. Tas, žino- g a l i gyyenti 2įnoma, gydyto-
ma, neaplenkia ir lietuvių. j a s t u r i i g a n k s t o atpažinti to-
Kas penktas turėdamas mirti- k i u s negerumus, dar gerokai 
ną ligą, jei nesigydo nuo jos— p r i e š j i e m s s u k e i i a n t m į n ė tus 
sulaukia ankstyvų negerovių. a r t e r i j ų pakitimus. Tinkamas 
Žinoma, tada jis pradeda gy- gydymas gvdytojo priežiūroje 
dytis. Tik pavėluoto gydymo g a l i apsaugoti nuo minėtų n e 
pasėkos esti ligoniui nepaten- g e r umų, ar jų vystymąsi sulė-
kinamos. 

Laiku susekus tokią negero
vę ir tinkamai pradėjus ją 
tvarkyti, žmogus išvengia tos 
ligos sukeliamų blogybių. To
dėl gilinkimės į pakelto krau
jospūdžio reikalus, tada pa
jėgsime patys sau sėkmingai 
padėti. 

P a k e l t o kraujospūdžio 
r ū š y s 

Pakeltas kraujospūdis gali 
būti arba p i r m a s (sistolinis) 
- kai širdis susitraukia ir iš
stumia kraują į arterijas, arba 
a n t r a s (diastolinis), kai šir
dis išsiplečia ir prisisiurbia 
'kraujo iš į širdį ateinančių 
kraujagyslių. 

Pirmo (sistolinio) kraujo
spūdžio pakilimo priežastys 
esti kitos kūne esančios nega
lės ženklas, sakysim, arterio-
sklerozės, tada sumažta arte
rijų sienelių elastiškumas. Tas 
pirmas kraujospūdžio pakili
mas gali atsirasti gūžio liau
kai kakle (tyroid) per smar
kiai veikiant (hyperthyroi-
dism). 

Gi, antras (diastolinis) krau
jospūdžio pakilimas atsiran-

t int i . 

Skle rozė sukelie. an t r ą 
(diastolinio) k rau jospūd i , 

paki l imą 
Žmogaus kūno arterijų sklc 

rožė (hypertensive vascular ui-
sease) sukelia antrą (diastoli-
nį) kraujospūdį. J i s esti gana 
aukštas, dažnai virš 200 — 
120. Tuo atveju sklerozė api
ma arterijas ne tik akies dug
ne, bet smegenyse, širdyje, 
inkstuose. Taip pat pakinta ir 
didžiosios arterijos. Smulkių 
arterijų sustorėja sienos ir už
sikemša spindis. Ypač tas pa
sireiškia smegenyse. 

Kita pakelto kraujospūdžio 
rūšis — tai ant ribos esąs pa
keltas kraujospūdis (border-
line). Tai tarpinis kraujospū
dis tarp normalaus ir kiek 
pakelto. Tuo atveju dar nesti 
pakenkti smegenys, inkstai 
bei Širdis. 

An t r i n i s kraujospūdžio 
paki l imas 

Svarbu surasti rimtą krau
jospūdžio pakilimo priežastį, 
kuri sukelia antrinį kraujo
spūdžio pakilimą. Prašalinus 

a " S o d y b o s " ambulatorijoje A n e l ė Kirvaitytė 
tuoja kraujospūdį mok. K. Kl imavič ienei . 

N u o t r . M. N a g i o 

tą priežastį, antrinė hiperten-
sija pranyksta. Jei neranda
ma pakelto kraujospūdžio prie
žastis, toks kraujospūdžio 
pakilimas esti nežinomas (pir
minis) — nežinomos kilmės 
(essential hypertension). To
kiu nežinomos kilmės kraujo
spūdžio pakilimu negaluoja 
daugiausia žmonių. 

Inkstų nege rovės suke l i a 
kraujospūdžio pak i l imą 

Dėl inkstų medžiagos (pa-
renchymos) sunegalavimo ir 
inkstų kraujagyslių susirgimo 
pakyla kraujospūdis (renal hy
pertension). Susirgus inkstų 
arterijoms, sumažta kraujo 
pertekėjimas per inkstus. Toks 
negerumas paskatina atsira
dimą kūne kraujospūdį pake
liančių medžiagų (renin — an-
giotensin), kurios tiesioginiai 
sukelia arterijų susitrauki
mus. Toks jų susitraukimas d : 

dina kraujospūdį. RaskntinMi 
laiku susekta, kad inkstuos 
atsiradę tam tikri augliai 
sukelia pakeltą krujospūdį dO 
tame auglyje pasigaminan
čios kraujospūdį didinančios 
medžiagos (aldosterone). Iš
operavus tokį auglį pakeltas 
kraujospūdis susitvarko. 

A n t i n k s t i n i ų l i a u s . 
n ege rovės 

s u k e l i a k r a u j o s p ū d ž i o 
padidėj imą 

Virš kiekvieno inksto yra la 
bai svarbios žmogaus gyvybei 
liaukos, vadinamos antinksti-
nėmis liaukomis (suprarenals 
arba adrenals). Įvairios tų 
liaukų žievinio sluogsnio (ad-
renal cortical) negerovės suke
lia kraujospūdžio pakilimą 
(adrenal hypertension). Tada 
kūne susilaiko druska ir dar 
labiau pakyla kraujospūdis. 
Yra toks tų liaukų vidiniame 
sluoksnyje (medulla) auglys 
(phenochromocytoma), kuris 
gamina arterijų spazmus su
keliančią medžiagą ir dėl to 
pakyla kraujospūdis. Tą auglį 
išoperavus, kraujospūdis susi
tvarko. 

Tabletės pr ieš pas to j imą 
pakel ia kraujospūdį 

Moteriški hormonai sudaro 
dalį prieš pastojimą naudoja
mų tablečių (orai contracep-
tives). Jos gali sukelti antrinį 
kraujospūdžio pakilimą. Mat, 
tie hormonai skatina kepenis 
gaminti kraujospūdį pake-
liančią medžiagą (angioten-
sin). Toks kraujospūdžio paki
l i m a s y r a p r a e i n a n t i s 
(reversible). Kai moteris nau
dojanti prieš pastojimą table
tes turi pakeltą kraujospūdį, ji 
turėtų jų nevartoti mažiausiai 
pusę metų. 

Dar yra trejopos antrinio 
kraujospūdžio pakilimo prie
žastys. 

1. Savotiškas aortos išsiša
kojimas (aortic coarctation) : 
2. Padidintas kalcio kiekis 
kraujuje (hypercalcemia), atsi
radęs dėl prie gūžio liaukos 
esančių liaukelių padidintos 
veiklos (hype rpa ra thy ro i -
dism); 3. Ypatingai didelės 
žmogaus rankos ir kojos atsi
radusios dėl hormonų netvar
kos (aeromegaly). Ta liga eina 
kartu su pakeltu kraujospū
džiu, širdies kraujagyslių skle
roze ir širdies raumenų padi
dėjimu. 

I š v a d a . Pakel tas kraujospū
dis yra žmogų sunkiai žalo
janti liga. Tas žalojimas vyks
ta lėtai, nejuntamai. Kai 
pajuntama tokio spaudimo su
keltos negerovės, jau esti vėlu 
sėkmingai žmogų gelbėti. To
dėl dažnai t ikrinkimės kraujo
spūdį pas gydytoją. Klausyki
me jo patarimo, jei bus rastas 
pakeltas kraujospūdis. 

Primintina, kad nereikia 
matuotis kraujospūdžio par
duotuvėse, bankuose, o tai pa t 
ir namuose, jei nesame tinka
mai pasiruošę jį matuoti. Pre
kybininkai ir bankininkai ne 
mūsų sveikata rūpinasi, bet 
žiūri savo biznio. Neteisingas 
kraujospūdžio matavimas ga
li sukelti nereikalingą neri
mastį, jei j is, neteisingai pa
matavus, r andamas pakeltas. 

Normaliai matuojant krau
jospūdį, pacientui reikia ra
miai pailsėti bent penkias mi
nutes. Būtinai reikia tris 
skirtingomis dienomis mata
vimus atlikti, pirm nustatant , 
kad žmogus turi pakeltą krau
jospūdį. Jei randamas pakel
tas kraujospūdis, pirmiausia 
reikia ne vaistų duoti, bet drus
kos vartojimą nutraukti. Be-
druskį m a i s t ą va r to jan t , 
n e r e t a i p a s i t a i k o , k a d 
kraujospūdžio pakilimas susi
tvarko. Tokiam žmogui visą 
gyvenimą tenka vengti drus
kos naudojimo. Vien bedrus-
kiu maistu pakeltą kraujospū
dį s u t v a r k i u s , ž m o g u s 
prisipažįsta, kad jis labai 
daug druskos naudodavo. To
kiems vengtina valgyti resto
ranuose, nes ten maistas visa
da būna sūrus. 

Niekas negali padėti nesi-
tvarkančiam su druską žmo
gui, kai jo kgaujospūdis esti 
pakeltas. Kaip su taboka, su 
degtine nesi tvarkantys negali 
susilaukti geros sveikatos ne
atsisakę minėtų nuodų, taip ir 
pakeltą kraujospūdį turintys ir 
valgomosios druskos neatsi
sakantys negali tikėtis tokios 
negerovės pranykimo. Dau
giau apie tai — kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . Harrisons 
Principles of Intemal Medici-
ne. McGravv — Hill Book Co. 

ją tenka atsidurti tos drau
gijos agentų globoj, leistis būti 
mulkinamiems, paklusti ir 
nepr ieš taraut i KGB pro
pagandai. Lietuvos okupantas 
Tėviškės dr-jos lūpomis skel
bia pasauliui, kad užsienio lie
tuviai, atsilankę į savo gimtąjį 
kraštą, viskuo sužavėti, džiau
giasi dabartine Lietuvos pa
žanga, kuri atsirado Sovietų 
Sąjungos dėka. 

Ar neskaudu pavergtam lie
tuviui kovojančiam pogrin
dyje, okupanto persekio
jamam, kad lietuviai atvykę iš 
laisvų kraštų smagiai pralei
džia laiką su Tėviškės dr-jos 
viršininkais, naudojasi jų pri
vilegijomis, leidžiasi į kalbas 
su "Gimtojo Krašto" ko
respondentais , kurie tuos 
pokalbius panaudoja mūsų 
išeivijos kompromitacijai. 

Kai LMKF 1980, 1981 me
tais savo pareiškimais spau
doje pasisakė prieš Tėviškės 
dr-jos organizauojamas eks
kursijas j pavergtą Lietuvą, ke
li veikėjai, į tai reagavo kritiš
kais straipsniais, tokiu būdu 
paskatindami jaunimą keliau
ti į pavergtą Lietuvą su Tėviš
kės dr-jos ekskursijomis ir dar 
daugiau, — jie spaudoje pasis
tengė paraginti mūsų jaunimą 
vykti į Tėviškės dr-jos organi
zuojamus lituanistikos kursus 
Vilniuje. Okupanto pagrin
dinis tikslas yra infiltruoti 
laisvojo pasaulio žmogų. Tam 
jie naudoja įvairiausias prie 
mones. Jeigu Sovietai sumul-
kino ir sukompromitavo tokį 
kaip Billy Graham, tai turime 
susirūpinti kokiame pavojuje 
atsiduria mūsų dar trapus jau
nimas, patekęs į Tėviškės dr-
jos globą. 

Šia proga LMKF sveikina ir 
pritaria Australijos Lietuvių 
Bendruomenei už padarytą 
drąsų lemiančios reikšmės 
turintį nutarimą dėl bendravi
mo su okupanto siunčiamais 
agentais kelti nesantaiką 
Australijos lietuvių tarpe. 

LMKF 
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tiesiai L. K R. šalpos įstaigai 
yra atsiuntę jau daugiau kaip 
4,000 dolerių. 

Patyrus iš anksto jų nuomo
nę, nutarta pakviesti garbės 
pirmininkais arkivyskupus 
Paulių Marcinkų, C. A. Salat-
ką ir J. Balutį. 

Kadangi visokia dokumen-
tacinė medžiaga L. K. R. Š. įs-

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Teisi. — 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisaa: 

166 East Superior, Suite 4 0 2 
Valandos pagal susitarimą 

L. K. RELIGINES 
ŠALPOS VEIKLA 
Gegužės 12 d. Religinės šai

pos patalpose vyko metinis di
rektorių susirinkimas. Pasi
baigus pusės direktorių dvejų 
metų kadencijai, jų vieton iš-, 
rinkti nauji. 

Savo veikloje L. K. Religinė 
šalpa prie iki šiol esamo ryšio# 
su Lietuva prideda naują sa
vaitinę laisvo pasaulio lietu
vių jaunimo programą Lietu
von. Plinta informacija apie 
Lietuvą nelietuvių tarpe ir tos 
informacijos vienas iš veiklių 
šaltinių yra L. K. Religinė šal
pa. Praėjusiais metais L. K. 
Religinės šalpos reikalų v e 
dejas kun. K. Pugevičius bu
vo pakviestas liudyti apie da
ba r t i nę padėtį Lietuvoje. 
Madride Helsinkio konferen
cijos nutarimų svarstyme 
keliais atvejais kalbėjo apie 
Lietuvą Amerikos TV progra
mose. Dabar yra sutarta pro
gramą apie Lietuvą perduoti 
per 51 TV stotį Amerikoje. Tai 
daroma ne už atlyginimą, o 
per užmegztus santykius. 

Praėjusiais metais kun. K. 
Pugevičius buvo pakviestas 
kalbėti apie Lietuvą eilėje ne
lietuvių parapijų bažnyčių ir 
gavo L. K Religinei šalpai tos 
dienos rinkliavą. Šiems me
tams jau dabar yra pakvies
tas kalbėti septyniose nelietu
vių parapijų bažnyčiose. 

Keliose vietose lietuviams ir 
nelietuviams kalbėjo Gintė 

' Damušytė, dirbanti L. K. Re
liginėje šalpoje. Praėjusią ga
vėnią kun. K. Pugevičius, lie
tuvių pakviestas, pravedė 
gavėnios misijas Australijos 
lietuvių kolonijose. Iš parvež
tos spaudos buvo matyti Aus
tralijos spaudos ir TV susido
mėjimas Lietuva. 

Parama L. K. Religinei šal
pai kasmet didėja. Iš lietuvių 
parapijų dosniausia yra Los 
Angeles parapija. Kurį laiką 
silpnokai atsiliepianti Chica-
ga, šiais metais nuo gavėnios 
iki dabar pavieniai asmenys 

0R. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

taigoje gausėja, gausėja nelie
tuvių spaudos ir įstaigų 
pasiteiravimai Lietuvos klau
simais, tai nutarta įvesti kom
piuterio sistemą. 

—i 

DR. JONAS MAŽEIKA 
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DR. PETER T. RRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ii 
7-o antr., ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURCĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Va 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
320O VV. 81 st Street 

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. PP 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligoc 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampai) 
Vii.: pirm , antr. ketv. ir penk* 

? iki 7 v. p.p. Tik ^usitaru--

DR. A. B. SLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page «06058 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K 5 A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 58o- f 2" 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave 

Elgin, III. 6O120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court. Cicero, Iii. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus trecV ir šeit 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta tr»Č 
_ I 

DR. LEONAS SE!BUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai : pirm., antr., ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šest uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč , ketv ir šeštad 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 7l*t Street 

Vai : pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — įj anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Priėmimo dienos pirm., antr., ketv., 
penkt., iŠ anksto susitarus. 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv 10 v. ryto iki 6 v. vakaro 

Tel . — 778-3400 



Jei ne į Vilnių, 

TAI Į PEDAGOGINĮ 
INSTITUTĄ 

Ateina žinios, jog šiemet va
sarinių kursų išeivijos lie
tuvių jaunimui prie Vilniaus 
universiteto nebebus. Ne dėl 

tos vaikai. 
Savaime aišku, kad okupan

tas visaip mėgins išeivių tau
tiškumo jausmą pajungti sa-

to, kad būtų pritrukę norinčių viems politiniams tikslams 
tais kursais pasinaudoti, bet Tačiau jei tuos mėginimus at-

ŽVILGSNIS l SESERŲ 
VIENUOLIJĄ 

Švento Kazimiero seserų kongregacija 
2monės, negyveną vienuolių 

TYLĖTI NEGALIMA 
Teisiamos lietuvių ir amerikiečių tautos 

dėl to, kad okupacinė vyriau
sybė savais sumetimais nu
sprendė juos nutraukti. Kas tie 
per sumetimai, mes tegalime 
spėlioti. Bet gal nebūtų per 

la iko Lietuvos j a u n i m a s , 
tikime, kad juos atlaikys ir 
išeivijos jaunimas. Ir šiame 
tikėjime jis mūsų dar neap
vylė. Jei jau kas apvylė, tai 

drąsu manyti, kad jei tiems vienas ant ras senelis, niekad 
kursams būtų sekęsi išeivijoje savo gyvenime iŠ akių neiš-
priveisinti jaunų „graha- leidęs geltonos aukso spalvos, 
mukų", jie būtų ne tik kad ne 
nutraukti, bet dargi net pra
plėsti. Tačiau iš Vilniaus uni
versiteto kursus lankiusiųjų nė 
vieno „grahamuko" neat
sirado, nebent tik perkaitu
sioje vaizduotėje tų, kurie 1939 
- 40 m. buvo užsikrėtę „graha-
mizmu" patys ir dėl to mano, 
kad dabartinis jaunimas, po 
visų partizanų, deportacijų, 
Gulagų, Solženicinų ir as
meniškų patirčių sovietinėse 
muitinėse, dar vis toks pat 
tamsus, kaip ir jie anuomet 
buvo... 

Jei Lietuvos valdovui rūpė
tų tik lituanistinis mokslas, 
tik išeivijos jaunuomenės lietu
viškas švietimas, jis žymiai 
plačiau jai pravertų Lietuvos 
mokslo įstaigų duris. Bet ka
dangi jam visų pirma rūpi 
„tarybinės tikrovės" propaga
vimas, jis turi labai stropiai 
kontroliuoti dydį plyšio, 
kuriuo tos durys atidaromos. 
Juk ta „tarybinė tikrovė", 
kurią okupantas stengiasi 
propaguoti, visiškai nepanaši 
į tą, kuri pasitinka Lietuvon 
atvažiavusį jaunimą. Tikroji 
„tarybinė tikrovė" — tai pro
fesorių nesugebėjimas atsa
kyti į klausimą, kaip žuvo Le
vas Trockis, nepriklausomų 
studentų sąjūdžių nebuvimas, 
slaptas Vakarų radijo laidų 
klausymasis, ilgos eilės prie 
tuščių krautuvių, iš Sibiro grį
žusių giminių vargas, nelei
dimas išsivežti net tarybines, 
prieš 1975 m. spausdintas kny
gas, neleidimas įsivežti buvu
sių tarybinių piliečių T. Venc
lovos ir I. Mero knygų, 
draudimas lankytis tėvelių 
gimtajame kaime, bendrabu-
čio studentų džiaugsmas, 
gavus amerikietiško tualeti
nio popieriaus — ir tuzinai 
panašių „tarybinės tikrovės" 
skeveldrų, kurios įsminga 
kiekvienam, kas tik į tos tik
rovės lauką papuola. 

Dėl to tarybiniai tikrovės 
„dekoratoriai" atsistoja prieš 
neįveikiamą problemą: užleisi 
per daug ant jos geležinę už
dangą, sakys, kad slepi (nes, 
matyt, yra ko slėpti); atversi 
uždangą per plačiai, pamatys 
to, ko visai nereikia matyti. O 
mūsų jaunimas — ne graha-
minis. Mūsų jaunimas savo 
širdyse ir protuose turi tai, ką į 
juos didelėmis pastangomis 
yra įdėję tėvai ir mokytojai, 
perteikdami ilgaamžę tautos 
patirtį nuo žilos herojinės 
senovės iki pačių pasku
tiniųjų kraupių išvietinimo ir 
išniekinimo metų. 

Ypač šiuo tautinės sąmonės 
ir savigarbos turtu pasižymi 
tas jaunimas, kuris veržte ver
žiasi į Lietuvą. J am rūpi ne 
linksmos atostogos (laisviau, 
prašmatniau, pigiau paatosto
gauti galima kitur), o lietuviš
kumo savyje praturtinimas ir 
pagilinimas. (Okupuotos tėvy
nės pamatyti nesiveržia tas, 
kuriam ji jau nebe tėvynė, 
kurio pažiūra į lietuvybę susu
muojama žodžiais: „I couldn't 
care less".) Tie tautinio atspa
rumo šaltiniai, kurie gaivina 
Lietuvos jaunimą, prieinami ir 
išeivijos jaunimui, tik reikia 
žinoti, kur jų ieškoti ir kaip 
juos atpažinti. Ja is sugeba 
pasinaudoti tie, kurie skiria 
kalėjimo viršininkus nuo ka
lėjime laikomų kalinių, ir ku
riems tų kalinių likimas yra 
savas, nes supranta, kad ir 
vieni, ir kiti — tos pačios tau-

už kurio kapšelį jis ir prieš 
mirtį skubės „dėkoti komu
nistų partijai". 

* * ¥ 

VYSK. V I N C . BRIZGYS n ė s e 8 e n e l i ų g l o b o s n a m u o s e 

gyvenimu, ne visi turi apie tą t a r p e S i vįenuolija švenčia * » * ' * ? * t u r i s a v 0 8fitie8 

gyvenimą pilną ar no r s s a v o gyvevimo ir veiklos 75 m o k s h ™ > . pasiruošimo diplo-
p a k a n k a m a i o b j e k t y v ų m e t ų s u k a k t į . S i o s vienuolijos m ą

n
 C h l c a * ° J e M a r i a i r 

supratimą. Taip buvo praei- ž i n i ų š a l t in ia i man buvo 
tyje, taip yra dabar, ir tuo prieinamiausi, 
nėra ko stebėtis. Gyvėjant ir J e i g u r a š y t i ^ ^ k o k u r i 
plintant žmonių santykiamp, š i o s vienuolijos vienuolė yra 
plintant kultūrai ir akiračiui, pasiekusi, ką laimėjusi, 
žmonės vis geriau pažįsta nUveikusi, reiktų nors vidu-
įvamus visuomenės luomus, tinės knygos . Iš anksto 
tautos - tautas. Lietuvių atsiprašau ir visas Švento 
visuomenei gali būti ne tik Kazimiero seserų kongrega-
įdomu ir pravartu, bet mūsų cijos vienuoles ir šio straips-
laikais dera ir turėti pilnesnę n i o skaitytojus, kad ne viską 
nuovoką apie vienuolijas. pasakysiu, kas būtų įdomu ir 

Holland, Pa., Villa Joseph 
Mane aukštesnėse mokyklose 
meno, muzikos mokytojos yra 
baigusios savo srities reikia
mą mokslą. Didelis šių vienuo
lių skaičius su universitetų ar 
kolegijų baigimo diplomais 
dirba parapijų mokyklose. 

Kad savo pačių, Chicagoje 
Maria ir Holland Joseph 
Marie, aukštesnėse mokyklo
se jos samdo nemažą skaičių 

Vienuolynai visada buvo ir p r avartu žinoti. Neliesiu nieko JM^ul ief ių
J
 m o k y * > « ' t a i * ik 

Okupantas nutraukė Vil
niaus kursus, tačiau progų 
aukš tesn io jo l i tuan i s t ikos 
mokslo pasisemti y ra ir išei
vijoje. Jų būtų ir daugiau, jei 
mūsų čia nestabdytų tam tikra 
patetiška hipokrizija. Juk argi 
ne hipokrizija iš vienos pusės 
vaitoti, kaip Lietuvoje oku
pan ta s deformuoja ir prostitu-
cionuoja lituanistinį mokslą, o 
iš kitos — kraipyti pečiais, kai 
siūloma laisvoje Amerikoje 
laisvame universitete įsteigti 
to mokslo židinį — fakultetą 
ar net tik katedrą? Tokią 
mintį išgirdus, staiga viskas 
pasidaro — „per vėlu ir per 
brangu"... 

Je i lituanistikos katedra 
University of Illinois at Chi-
cago Circle yra rytdienos vil
tis, kurios realizavimo kryp
timi šiandien vis dėl to 
pradedama judėti, tai Peda
goginis lituanistikos insti
tu tas — jau 23 metus egzistuo-
j a n t i š v i e t i m o į s t a i g a , 
pastaruoju metu valstybinės 
paramos dėka žymiai sustip
rėjusi ir atsinaujinusi. Tačiau 
nebūtų galima tvirtinti, kad 
tos vienkartinės paramos 
institutui visiems laikams taip 
jau ir užtektų. Tiesa; jam 
pastoviai pagalbos ranką 
ištiesia ir Lietuvių fondas, ir 
Tautinis akademinis sambū
ris, ir keli pavieniai mecena
tai. Bet daugelis instituto nu
matytų projektų ilgai pasiliks 
neužbaigti ar net nepradėti 
todėl, kad tos eilinės (nors 
gyvybiškai svarbios) paramos 
— per maža. 

Drįstame tvirtinti, jog insti
tuto potencija kol kas žymiai 
viršija jos dabartinį išnau
dojimą dar ir kita prasme. PLI 
turi šviesias, patrauklias pa
ta lpas , puikią ir nuolatos prisi-
pildančią biblioteką, moder-1 
nius įrengimus, kompetetingą. 
asmenybėmis spalvingą lekto
rių personalą ir — per maža 
studentų. Bet tai jau nebe 
„tėvelių ir senelių" reikalas, o 
paties jaunimo, į kurio tautinę 
ambiciją čia ir apeliuojame. 
Šiomis dienomis per visą Šiau
rės Ameriką aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos išlei
džia naujas abiturientų laidas. 
Kiek iš tų jaunų vyrų ir mer
ginų rudenį atsiras PLI? 
Tiems, kurie negyvena Chica-
goj a r kuriems dėl kitų prie
žasčių neparanku asmeniškai 
lankyti paskaitas, lengvai pri
e inamas PLI neakivaizdinis 
skyrius. Cia lituanistikos stu
dijas galima gilinti korespon-
denciniu būdu, pagal kiek
vieno klausytojo individualius 
pareikalavimus. Beje, tiek į 
stacionarinį, tiek į neakivaiz
dinį PLI skyrių mielai 
priimami ir suaugusieji. 

Yra JAV dar ir kitų galimy
bių lituanistinėms studijoms, 
apie kurias laikas nuo laiko 
savo skaitytojus painformuo
jame. Tik reikia jomis plačiau 
pasinaudoti. Kai į Vilnių var
tai užkeliami (ar kai šiaip kai 
kam nedrąsu ar neįmanoma 
pro juos pralįsti), lietuviškai 
sąmoningam mūsų jaunimui 
ir išeivijoje mojuoja keliai, ku
riais kviečiama žengti giles
nio tėvynės bei jos kultūros 
pažinimo linkme. J Į J^ 

yra visuomenės ir jos gyveni- n e n k i š to> k ą Sv ento 
me reikšminga dalis. Reikia Kazimiero kongregacijos 
prisipažinti, kad kalbėti šia vienuolės veikia savo tarpe, 
tema tik straipsnio apimtyje s a vo įstaigose, bet nė to, ką jos 
yra sunku. Straipsnyje nėra veikia katalikų sferose už savo 
kaip įtalpinti ne tik įdomius, kongregacijos. O jos veikia ne 
bet net ir esminius dalykus, 
kad gautųsi nors apytikris 
vienuolinio gyvenimo, ten 

tik visos Amerikos ar diecezi
jų katalikų mokytojų ir kitose 
organizacijose, bet kai kur 

viešpataujančios dvasios vaiz- aktyviai dalyvavo organizuo-
das. Jeigu apie tai kalbėti, tai j a n t diecezijos senatą, kai kur 
v i s k o n e s u t a l p i n t u m i r dalyvauja parapijų komi 
stambiame veikale. 

Kaip visada, taip ir mūsų 
laikais vienuolijos viena nuo 
kitos skiriasi tik antraeiliais 
tikslais, kasdieninio gyveni
mo būdu, pasirinktais darbais 
ir kitais vienuolių luomui nees
miniais dalykais. Pasirinktai 
temai turiniu paėmiau Švento 
Kazimiero seserų kongrega
ciją dėl kelių motyvų. Ši 
kongregacija mums sava — 
lietuvių pradėta, išugdyta ir 
iki dabar lietuvių vadovauja
ma. Kitų vienuolijų tarpe ji 
nėra nei labai prominentinė — 
neturi savo universiteto ar 
kolegijos, bet savo įstaigomis 
ir darbu nėra nei paskutiniųjų 

parapi jų 
tetuose. Paliesiu tik tai, kur jos 
išeina už religinio gyvenimo ir 
kitų katalikų visuomenės, kaip 
tokios, ribų. Išskyrus du atve
jus, nekalbėsiu nė apie miru
sias, o tik apie dabar gyvenan
čias ir veikiančias seseris, ir 
tik tas, apie kurias man 
pavyko gauti žinių. Cia į 
paminėtas panašių yra dau
giau. 

Moks l in io 
i šs i lav in imo vaizdas 

Šiuo metu gyvenančios 
vienuolės y r a įsigijusios 
akademinius mokslo laips
nius: bakalauratą (Bachelor) 
161, magistro (Master) 124, 
doktoratą 4. Dirbančios ligoni-

todėl, kad vertina darbą 
parapinėse mokyklose. Visos, 
kurios bus paminėtos ir kitos 
vienuolės baigė universitetą ar 
kolegiją, įsigijo mokslo laips
nius, tam pašvęsdamos savo 
atostogų laiką. Visos tai 
pasiekė ne vienuolijos lėšomis, 
o konkursų keliu laimėtomis 
stipendijomis. Seseris minėsiu 
tik vardais, kuriais jos mini
mos savo kongregacijoje, o 
kelias pavardes paminėsiu tik 
tų, kurių tuo pačiu vardu 
kongregacijoje yra daugiau 
negu viena. 

Vienuolės mokės i 
ne t ik Amer ikos 
univers i te tuose 

Laisvoje Lietuvoje Kauno 
V.D. universi tete mokėsi 
Amerikoje gimusios ir tik tuo 
tikslu nuvykusios į Lietuvą 
seserys Ignacija, Teophila, 
Perpetua ir Rosa Rita. Si 
pastaroji mokėsi ir Kanadoje, 
Montrealyje Loyola kolegijoje 
prancūzų kalbos. 

Sesuo Almar i ta mokėsi 
Belgijoje, Briuselio Louvaino 
u n i v e r s i t e t e l i g o n i n i ų 

Emilija Sakadolskienė diriguoja Chicagos Lietuvių operos moterų chorą praeito sekmadienio 
koncerte Jaunimo centre. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

Šią vasarą Chicagos lietu
viai turės progos sekti dvi Uni
ted States Departament of 
Justice — Office of Special In-
ves t iga t ions (OSI) by las . 
Ypatingai viena iš tų bvlų. 
United Sts. vs. Kairys liečia 
ne tik L. Kairį, bet ir visus lie
tuvius. 

Kol byla tęsis teisme, gali
me būti užtikrinti, kad ir L. 

administracijos. 
S e s u o D o r o t h e a buvo 

Amerikos vyskupų konferenci
jos pasiųsta į San Domingo 
ištirti ir duoti ten patarimų 
raupsuotųjų kolonijos tvarky
me. Paminėtina, kad sesuo 
Dorothea buvo šešerius metus 
Amerikos Ligoninių sąjungos 
valdyboje, Illinois valstijos 
Civic Service ir sveikatos 
komisijoje, įvairiom progom 
yra kalbėjusi ligoninių klausi
mais. 

Sesuo Clementa Amerikos 
mokytojų sąjungos ir Ameri
kos valdžios stipendijomis 
pakartotinai buvo išvykusi 
studijuoti prancūzų bei vokie
čių kalbą ir kultūrą į Con-
stance, Trier ir Berlyną (1971 
m.). 

Sesuo Jeanne Maceyunas 
buvo pasiųsta į Puerto Rico, į 
Kolumbiją, Argentiną susipa
žinti su tų kraštų bendru švie
timu, taip pat su katechetika 
bei pagilinti ispanų kalbą. 

Sesuo Irene Rūkas Kultūros 
p a s i k e i t i m ų p r o g r a m o j e 
Amerikos valdžios lėšomis 
studijavo Indijoje. 

Šiuo pat Kultūros pasikeiti
mo keliu sesuo Margaret Mc-
Taggart studijavo Argenti
noje to krašto kultūrą ir kalbą. 

Sesuo Evelyna du kartu 
buvo Amerikos valdžios 
parinkta ir pasiųsta į Filipi
nus palydėti iš ten į Ameriką 
ir iš Amerikos atgal į Filipi
nus jaunas studentes, kurios 
K u l t ū r o s p a s i k e i t i m o 
programoje mokėsi Amerikoje 
ligoninių administravimo ir 
ligonių slaygymo. 

Sesuo Mercedes, baigusi 
Chicagos Meno institutą, 
Chicagos Loyola universiteto 
programoje buvo pasiųsta į 
Europą plačiau pažinti Eu
ropos meną. 

Sesuo Regina Maria Dubic-
kas Romos Gregorianumo 
universitete baigė teologiją ir 
psichologiją magna eum 
laude. 

Sesuo Maria Bertetich (iš 
Argentinos) dabar studijuoja 
teologiją Romoje Gregorianu
mo universitete. 

(Bus daugiau) 

Kairys ir lietuvių tauta bus tei
siami ir nuteisti JAV spau
dos, net neatsižvelgiant, k a s ir 
kaip vyksta teisme. Tą m e s 
aiškiai matome pasižiūrėję \ 
panašias bylas, kurias prave
dė ir d a b a r v e d a O S I 
įstaiga. 

L. Kairio byla prasidėjo 
prieš kelerius metus, kai vy
riausias "Tiesos" redaktorius 
Vytautas 2eimantas, ieškoda
mas "tiesos", su KGB pa rama 
surinko įvairią medžiagą — di
dele dalimi falsifikuotą — ir 
perdavė "Chicago Sun - Ti
mes" žurnalistams Clements 
ir Nicodemus. Tie žurnalistai, 
medžiagos nuodugniai nepa
tikrinę ir pasitikėdami KGB 
šaltiniais, išspausdino visą ei
lę straipsnių, kuriuose L. Kai
rys buvo negailestingai nu
teistas, nors JAV valdžia d a r 
net nebuvo jam iškėlusi bylos. 

OSI agentai, slaptai ir vie
šai, artimai bendradarbiauda
mi su sovietais ir KGB, paruo
šė bylą prieš L. Kairį, visai 
neatkreipdami dėmesio, kad 
JAV nepripažįsta Lietuvos 
prievartinio įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. 

Pagrindinė bylos medžiaga 
buvo surinkta iš sovietinių šal
tinių ir pasinaudojant sovieti
nės "teisės" įstatymais ir jų ei
ga. O šios bylos eiga b u s 
geriausias įrodymas, kokiais 
būdais KGB stengiasi drums
ti lietuvių gyvenimą išeivijoje, 
kaip jie "perrašo" karinę isto
riją ir kaip piktnaudžiau
jama Amerikos teismais, tuo no
rint įrodyti, kad JAV nusis
tatymas nepripažinti Lietu
vos u ž g r o b i m o y ra t i k 
diplomatinis farsas. 

KGB tikslai yra aiškūs. Tuo 
tarpu OSI tikslai nėra tokie 
aiškūs, bet iš visų jų prokuro
rų elgesio ir OSI filosofijos 
sprendžiant, atrodo, kad KGB 
ir OSI tikslai perdaug nesiski
ria. 

Visi susipratę lietuviai tu
ri šią bylą atidžiai sekti, ati
tinkamai reaguoti ir paaiš
kinti amerikiečiams, kokia 
skriauda yra daroma ne tik L. 
Kairiui ir lietuvių tautai, bet ir 
patiems amerikiečiams. Da
bar yra neteisingai kaltina
mas lietuvis, o ateityje, pasi 
naudojan t OSI me toda i s , 
valdžia galės pradėti kalt inti 
ir amerikiečius. OSI su KGB 
bendradarbiavimas yra ne tik 
lietuvių, bet ir viso laisvojo pa
saulio tragedija. Mes visi, ku
rie atpažįstame sovietų NKVD 
ir KGB metodus, šį kartą tylė
ti nebegalime. 

Povilas Žumbakis 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS RAMOJUS 
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Kai tą diena užsukau į „Draugo" redakciia. kai 

ten mane pamatė kun. J. Prunskis, tuojau pasikvietė į 
kuklų, rankraščiais bei knygomis nuo lubų iki grindų 
apkrautą kabinetą ir pakišo tą straipsnį „Mūsų spar
nų" žurnale. 

— Tai ką, klaidatikių spaudoje jau rašai? — lyg 
su priekaištu klausė šiaip jau labai švelnus kunigas ir 
redaktorius. 

— Namanau, kad tai būtų kas blogo, — atsakiau, 
— mes, Biržų krašto žmonės, tiek katalikai, tiek 
evangelikai-reformatai nuo vaikystės išmokyti vieni 
kitus gerbti, mylėti, vieni kitiems padėti. 

Kun. J . Prunskis nieko man nebeatsakė. Kai 
vyko mūsų vedybos su Dalia, jas palaimino Šv. 
Jurgio bažnyčioje, Chicagos Bridgeporte. Vėliau 
pakrikštijo vieną iš sūnų. Mums, Biržų krašto 
vaikams, ekumenizmo dvasia buvo įskiepyta jau nuo 
pat vaikystės. 

Taip keičiasi pasaulis, tradicijos, nuotaikos, 
nusistatymai. Juk ir didysis misininkas kun. Jonas 
Bružikas, SJ, savo laiku beveik už kiekvieną kiek 
didesnę ar ir ne taip jau reikšmingą nuodėmę, kaip 
draugiškas bei tradicinis stiklo kito alaus išgėrimas 
atlaidų metu Lietuvoje, grasindavęs kuone pragaru, 
prieš netikėtą mirtį Brazilijoje visai pasikeitė. Pasku
tinį kartą apsilankęs Chicagoje, Jėzuitų koplyčioje 
pamokslo metu pareiškė: „Broliai ir seserys lietuviai. 
Tik mylėkite vienas kitą, tik nesiskaldykite. Jūsų 
nuodėmės prieš Dievą tokios menkos, kad jis visas 
jums atleis..." 

Tais laikais jau platesnio masto renginiams 
Chicagos lietuviai subėgdavo į čekoslovakų Sokolų 
salę Kedzie gatvėje, turėjusią nemažą sceną, kurią 

puslankiu supo balkonai ir iš viso buvo per tūkstantį 
sėdimų vietų. Pačiomis iškilmingiausiomis progomis 
rinkdavomės į Operos rūmus vidurmiestyje jau į 
tikrai reprezentacinius renginius. 

Prie Šv. Kazimiero lietuvių kapinių iš senesnių 
laikų buvo išlikęs Vytauto daržas, didžiųjų ir mažes
nių katalikiškų organizacijų rengtų piknikų-gegu-
žinių vieta, kur renginiai, žinoma, toli gražu ne 
kultūrinėmis programomis atausti, sudarydavo 
progos lietuviams ateiviams socialiai pabendrauti ir, 
prie barų vaišinantis ar loterijų bilietus nusipirkus, 
palikti pelno lietuviškų organizacijų veiklai. Prieška
riniais laikais tos lėšos eidavo nepriklausomai Lietu
vai finansiškai padėti, o pokarinais — Lietuvos 
laisvinimo žygiams paremti. 

Deja, jau eilė metų, kai nei žymės nebeliko to 
buvusio garsaus Vytauto daržo prie Šv. Kazimiero 
kapinių. Chicagos arkivyskupija su juo savaip susi
tvarkė, nors vyresnės kartos lietuviai tą vietą 
prisimena, gal būt, su nemaža nostalgija. 

Garsus tais laikais buvo ir Chicagos Šiaurėje 
išsitiesęs Riverview parkas, kur į „Margučio" rengia
mas gegužines jau mūsų laikais sulėkdavo ne vienas 
tūkstantis lietuvių. Nors Antanas Vanagaitis jau 
buvo miręs, bet jo ir „Margučio" vardai tebetrauk
davo tūkstantines lietuvių minias. Visose tose vieto
se teko būti, nes 1949-52 metai buvo tie metai, kai dar 
perdaug nerūpėjo nuosavi namai ar kiti turtai, o 
traukte traukė brolių lietuvių susibūrimo vietos, 
pabendravimas su jais. 1952 metais „Margutis" 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus koncertą surengė net 
tokioje meno šventovėje, kaip Orchestra Hali. 

Kai vėliau populiarus pasidarė Bučo daržas 
Willow Spring priemiestyje, mūsų kultūriniam 
„smalsumui" patenkinti vieno tokio pikniko 
programoje žinomas imtyninkas Juozas Vinča ėjo 
rištinių su meška ir po ilgesnės kovos ją paguldė ant 
menčių. Koks įdomumas buvo, koks nervų įtempi
mas. 

Aukštesnės kultūros pasiilgusių tautiečių 1950-

1953 metais užteko. Ar neprisimenam, kaip pirmųjų 
„Draugo" romano konkursų laimėtojams premijų 
įteikimo iškilmės vykdavo net pačiuose Chicagos 
Operos rūmuose, kai tų iškilmių koncertinę programą 
atlikdavo dar iš Vakarų Vokietijos į Clevelandą 
nepamirštamą garbės aureolę atsivežęs muziko. 
Alfonso Mikulskio vadovaujamas „Čiurlionio" 
ansamblis. Tais laikais, kai dar buvom žymiai bied-^ 
nesni, tūkstantinė minia dalyvaudavo tose neeilinė
se iškilmėse, kai laimėtojo laurus pirmuosius dvejus 
metus iš eilės nusiskynė Jurgis Gliaudą. O kur d a r 
Polynos Stoškos ir Stasio Baro koncertas, Operos 
rūmuose surengtas marijonų ir „Dainavos" ansamb
lio, ir daug kitų renginių. 

Pirmasis tų didingų „Draugo" romano konkurso 
premijų įteikimo švenčių organizatorius buvo 
tuometinis „Draugo" bendradarbių klubo pirminin
kas kun. dr. Antanas Juška, šventas ir takt iškas 
kunigas — aukštaitis, vėliau tapęs Balfo darbuotoju, 
Balfo Chicagos apskrities valdybos pirmininku, su 
kitais Balfo darbuotojais rinkęs tūkstančius dolerių 
broliškai lietuvių šalpai. O „Draugo" bendradarbių 
būrys tais laikais buvo didžiulis. Atsimenu, ka r t ą 
Mišioms buvom susirinkę į marijonų Aušros Var tų 
bažnyčią Chicagos Westsidėje. Per tas Mišias, skir
tas spaudos darbuotojų intencija, bažnyčia buvo 
sausakimša. Tačiau šiandien toji armija jau gerokai 
praretėjusi. Stovėjome per tas Mišias bobinčiuje prie 
durų su Aloyzu Baronu, Stasiu Dauniu, Albinu 
Valentinu. Šiandien gi jau nė vieno tų artimųjų drau
gų nebėra šioje žemėje. Visiems jiems ir nekrologai 
parašyti. Nebėra šioje žemėje ir kun. dr. A. Juškos , 
nebėra kun. K. Baro, nors visi jie dirbo lietuvybei ir 
tikėjosi sugrįžti į laisvą Lietuvą. Visi jie ilsisi tose 
lietuvių kapinėse, prie kurių anksčiau buvo prisiglau
dęs garsusis Vytauto daržas, vasaros savaitgaliais 
skleidęs trankios muzikos ir lietuviškų dainų a idus . 
Tada ir mirusius liūliavo gyvosios išeiviškos Lietu
vos aidai... 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. birželio mėn. 1 d. 

M O Š Ų K O L O N I J O S E 

DAINA VA, MICH. 
D A I N A V A IR 

T A L K I N I N K A I 

Artėjant stovyklavimo sezo
nui Dainavoje, kiekvieneriais 
metais buvo atliekami švaros 
darbai. Atvykdavo adminis
tratorės priprašyti talkininkai 
iš Detroito, išvalydavo patal
pas ir patvarkydavo rajoną. 
Šiais metais tokia talka buvo 
suorganizuota balandžio 24 ir 
25 dienomis. Jai vadovavo Va
cius Lelis. Deja, susilaukė vos 
vieno ta lk in inko . Nežiū
rint, kad ir posėdžiaujantiems 
Dainavos tarybos nariams te
ko trumpam laikui patalkinti, 
Baltiesiems rūmams išvalyti 
reikėjo samdyti valytoją. Ki
tas stovyklautojų patalpas ge
gužės 22 d. pradėjo švarinti 
pats Dainavos stovyklos tary
bos pirmininkas, kartu einąs ir 
administratoriaus pareigas — 
dr. Romualdas Kriaučiūnas su 
sūnumis ir Valerijum Gražu
liu. Didelę paslaugą Dainavai 
atliko ilgametis talkininkas 
Adolfas Vasiulis. Jis stovyk
los paplūdymio rajoną pagra
žino, pasodindamas klevų, ber
želių ir pušaičių iš savo 
medelyno. J i s laistė ir prižiū
rėjo, kol prigijo. Antras sto
vyklos kaimynas Albinas Gri
gaitis, kuris rūpinasi elektros 
priežiūra, jau nupirko genera
torių, kuris bus įjungtas į sto
vyklos elektros tinklą, kaip 
pagalbinis elektros tiekėjas, 
kada audra išjungs nuolatinę 
srovę. Talkininkų pagalba bus 
visada reikalinga. Dainavos 
viltis yra Detroito talkininkai ! 
ir aplinkiniai jos kaimynai. 

PARAMA D A I N A V A I 

Didžiausia parama ateidavo , 
aukomis. Sutelkti lėšoms nu- ! 
matyta ir šiais metais sureng- j 
ti piniginį laimėjimą. Skiriami . 
trys laimėjimai: 500, 300 ir 100 | 
dolerių. Laimėjimai bus pa- i 
skirstyti 1982 m. rugsėjo 5 d. I 
Dainavoje. 

Šiais metais numatyta pa
skleisti daugiau įvažiavimo li-
pinukų. Tai būtų auka Daina
vai paremti ir kartu privilegija 
per visą 1982 metų sezoną ir 
metinę šventę įvažiuoti į Dai
navos rajoną nemokamai. Ad
ministracija ir šiais metais 
prašo nors kuklios 25 dolerių 
aukos, kaip nario rėmėjo mo
kesčio. 

Parama Dainavai yra labai 
reikalinga. Per 25 metus daug 
kas susidėvėjo ir reikia neati
dėliotinai taisyti. Jau yra atre
montuotos vHrtuvės grindys: 
įdėtos keramikos plytelės. Taip 
pat sutvarkytos Baltųjų rūmų 
virtuvės grindys ir pakeisti 
vandens vamzdžiai. Įdėtas ge
neratorius atsarginei elektros 
srovei gaminti. Savo eilės lau
kia apie 40 stambesnių ir smul
kesnių remontų. 

D A I N A V O S 
METINĖ Š V E N T Ė 

Metinė šventė šiais metais 
vyks liepos 11 dieną. Šventės 
išvakarėse, liepos 10 d., vyks 
šimtininkų suvažiavimas. Pa
maldas laikyti yra pakviestas 
vysk. Vincentas Brizgys. Šven
tės organizavimo darbus apsi
ėmė vykdyti Vacius Lelis. Jam 
reikės talkininkų virtuvėje ir 
talkininkų prie laimėjimų sta
lo, tvarkyti mašinų pastatymą 
ir visai eilei kitų darbų. Bus pa
sirengta priimti daug svečių. 
Norima atgaivinti metinės 
šventės populiarumą. Norint 
daugiau išpopuliarinti Daina
vą, jau yra atspausdintas jubi
liejinis leidinys, kuris bus pa
s k l e i s t a s s t a m b e s n i u o s e 
centruose ir išsiuntinėtas paš
tu. Leidinio mecenatais yra 
Danutė ir Leonas Petroniai. 
Šventės metu veiks daiktiniai 
laimėjimai. Visuomenė prašo
ma fantų. Juos galima įteikti 
Vaciui Lėliui arba, prasidėjus 
stovyklavimo sezonui, atvežti į 
Dainavą. 

A D M I N I S T R A C I N I A I 
R Ū P E S Č I A I 

Didžiausias rūpestis, kaip 
surasti Dainavai stovyklos ad
ministratorių. Laikinai jo pa
reigas eina Romualdas Kriau
čiūnas, Dainavos jaunimo 
stovyklos direktorių tarybos 
pirmininkas. Reikėtų ne pensi
ninko, bet jaunesnio žmogaus, 
kuris su Dainava galėtų susi
rišti i lgesniam laikui ir visą 
stovyklavimo sezoną gyventi 
Dainavoje. 

Antrasis rūpestis — tai at
gaivinti užkandinę prie paplū
dymio, kad stovyklos svečiai 
sezono metu galėtų vietoje pa
simaitinti. Norima lengvomis 
sąlygomis išnuomoti patal
pas. 

Prie rūpesčių ir pastangų pri
klauso noras stovyklą padary
ti gyvesnę ir patrauklesnę sto
vyklaujančioms grupėms ir 
svečiams. Prašoma sugestijų. 
Tam yra parengtos atitinka
mos formos, o Baltuose rū
muose įrengta sugestijų dėžu
tė. 

Taip pat rūpestį kelia ryšiai 
su visuomene ir organizacijo
mis. Tokiam dideliam objektui, 
kaip Dainavos jaunimo sto

vykla, išlaikyti yra labai svar
bus visų dėmesys ir palanku
m a s . D a i n a v o s t a r y b o s 
pirmininkas per 10 mėnesių 
yra parašęs daugiau kaip 
700 laiškų ir susilaukęs vos 
70 atsakymų. Jis taip pat 
yra parengęs stovyklavimo 
k o n s p e k t ą , p a v a d i n t ą 
"Stovyklavimas", kuriame yra 
Dainavos stovyklavimo tai
syklės, suderintos su Michi-
gan valstijos reikalavimais. Jų 
turės laikytis stovyklaujan
čios grupės ir svečiai. 

Dainavos apylinkėse yra 
daug įdomių vietų. Lentoje jau 
yra iškabintas informacinis že
mėlapis su rodyklėm ir tos vie
tos apibūdinimu. Svečiai, ap
l a n k ę s t o v y k l ą , g a l ė s 
aplankyti minėtas įdomybes. 
Taip pat yra pravalytas takas, 
juosiantis jaunimo stovyklos 
teritoriją. Visi stovyklos keliai 
bus pavadinti lietuviškais var
dais. 

S T O V Y K L A B U S A T V I R A 
Kapų puošimo savaitgalį, 

gegužės 30 ir 31 dienomis, Dai
navos jaunimo stovykla bus 
atvira visuomenei. Užkandinė 
neveiks. Tomis dienomis Dai
navoje stovyklaus Detroito pri
tyrusių skaučių skyrius, vado
vaujamas Liudos Rugienienės. 
Tikimasi susilaukti daugiau 
lankytojų. 

Stasys Garliauskas 

CLASSIFIED ADS 

Svečiai S u n n y Hills, Fla. Iš 
Pa tack ienė , kun. P. J a r a š k a , 
Augus t inav ič ienė ir M. Kiela. 

c : A. Buivydienė, E. 
B. Tamošiūnienė, B. 

Nuotr . V . B e l e c k o 
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f 7 Drive-in Tellers f 
| Open 6 days a week § 
= Oper. Friday evenings, 5 P. M. to 8 P. M. = 

1 Inatead of Thursday evenings = 

| MARQUETTE NATIONAL BANK | 
i 64th and So. Western Avenue | 
i Main Bar* — 6316 South Western GR 6-5100 | 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
U 4 I W. 69 S t , toL 776-1486 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Te*. 376- 1882 arba 376-5996 
•MmNUtiHiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiHuiiiiuiii 

R C A L l l l l t l 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Vsidj n w 

Namo pirkimą* — Pardaviiaar 

INCOME TAX 
Notariatas — V artimai 

BELL REALTORS 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 771 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų ratili grindi*. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

. • • • * < • * *> • • * • • J 

K N Y G Ų M Y L Ė T O J A M S Kazimieras Barėnas. 
$3.50 

$5.20 

8. 
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Gautas nedidėtas kiekis "Nidos" išleistu knygų: 

1. PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
METIS 1918-1928. Parašė: P. Klimas, K. P. Kemėžis, 
J. Purickis, J. Savickis, M. Yčas. 1955 m., 174 psl. 
Kaina $3.30 

2. DEL MŪSŲ SOSTINES. Mykolas Biržiška (Iš Vil
niaus darbo atsiminimų). 1962 m. 246 psl. Kaina $4.40 

3. DEL MŪSŲ SOSTINES. Viktoras Biržiška. (Neužgi
jusios žaizdos). 1967 m. 312 psl. Kaina . . . . $4.40 

4. SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Mykolas 
Biržiška. (Vardų ir veikalų atranka) 1955 m. 178 psl. 
Kaina $330 

5. LIETUVTŲ MITOLOGIŠKOS SAKMES. Jonas Balys 
1956 m, 192 psl. Kaina $3.30 

7. DU MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI. 
Antanas Šukys. (Atsiminimai iš Lietuvos Nepriklau
somybės kovų 1919-1921 metais). 1964 m. 376 psl. 
Kaina $4-40 
KARALIŠKA DIENA. Kazimieras Barėnas. Novelės. 
1957 m. 254 psl. Kaina $3.30 
TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Irena Joerg. Romanas. 
1957 m. 138 psl. Kaina $2.30 
MANOJI DZŪKIJA. Jonas Miškinis. Atsiminimai. 
1966 m. 192 psl. Kaina $3.30 
ŽEMAIČIO ŠNEKOS I d. Ignas Končius. 1961 m. 
285 psl. Kaina $4.40 

12. ŽEMAIČIO ŠNEKOS n d. Ignas Končius. 1961 m. 
240 psl. Kaina $4.40 
KAIMIETIŠKOJI PSALME. Romanas. Felbc Timmer-
manas. 1957 m. 190 psl. Kaina $3.30 
VIKTUTĖ. Šatrijos Ragana. Apysaka. 1964 m 144 
psl. Kaina $2.20 
INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Antanas Tulya. 
1980 m. 178 psl. Kaina $6.60 

16. POLITINE SĄMONE LIETUVOJE IR JOJE ATSI
SPINDINČIOS KRAŠTO ATEITIES VIZIJOS. Alek
sandras Š t a m a s su Tomo Venclovos komentarais. 
1980 m. 100 psl. Kaina $2.20 

17. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI. RAUDONAJA
ME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. Prof. Vik
toras Biržiška. 1980 m. 110 psl. Kaina . . . . $5.50 

18. GR02VYLES MEILE. Apsakymai ir apybraižos. Pet
ronėlė Orentaitė. 1955 m. 166 psl. Kaina . . . $2.20 

20. SU MINIJA Į BALTIJĄ. Atsiminimai I d. 1962 m. 
210 psl. Kaina . $330 

21. ŠVIESA LANGE. Romanas. Juozas Kralikauskas. 
1960 m. 248 psl. Kaina $4.40 

22. MILŽINŲ RUNGTYNĖSE. Atsiminimai. 1940-1944. 
Mykolas Vaitkus 1972 m. 204 psl. Kaina . . . $4.50 
NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918 
—1940. Mykolas Vaitkus. 1968 m. 278 psl. (V to
mas I dalis). Kaina $4-40 
NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918 
—1940. Mykolas Vaitkus. VI tomas II d. 278 psl. 
1968 m. Kaina $4.40 

25. DAUBIŠKES LNTELIGENTAI. Romanas I t Petro
nėlė Orentaitė. 1962 m. 172 psl. Kaina . . . . $4.40 

26. DAUBIŠKES INTELIGENTAI. Romanas U t. Petro
nėlė Orentaitė. 1962 m. 173 psl. Kaina . . . . $4.00 
SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrius. 1969 m. 204 

psl. Kaina $4.40 
KARNAVALO AIKŠTĖJE Novelės. Juozas švaistas. 
1972 m. 284 psl. Kaina $500 
PRISIKĖLIMAS. Romanas. AJė Rūta. 1968 m. 206 
psl. Kaina $4.40 
ILGOJI NAKTIS. Novelės. Algirdas Landsbergis. 
1956 m. 176 psl. Kaina $4.40 
GEORGIKOS. Publijus Vergilijus Maronas. Vertė dr. 

A Rukša. 1975 m. 4*S psl. Kaina $6.50 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
U N S. Maplewood, tel. 254-7450 

T»lp p*t daromi VERTIMAI. 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

<ttokl« blankai. 
Htiimnrrnnmniitiiiiiiiiiiiui'iiiiiiiKi'ii 
Ittllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllliniil 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandėlio. 

COSM06 PARCELS EXPRES8 
2f01 W. 89th St, Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
HMtMHHIMflIlIlIlHIIIUlllIUlUMlIIillIMIll 

FRANK Z A P 0 L I S 

Master Plumbing 
LteeaMd, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lė*. Karšto vandens tankai. Flood con-

$4.40 trol UZsikimsę vamzdžiai iSvalomi 
1 elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 

tuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

23. 

24. 

27. 

28. 

29. 

31. 

32. 

33. TDBOTO-GAIDŽIO-MEnAI. 
1969 m. 438 psl. Kaina 

34. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas. 1963 
m. 368 pel. Kaina 

35. TAIKOS RYTAS. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą. 
1972 m. 230 psl. Kaina $4.40 

36. LAIMĖS IEŠKOTOJAI. Novelės. Irena Joerg. 1962 
m. 262 psl. Kaina $3.30' 

37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr. Tarulis. 1965 
m. 496 psl. Kaina $5.50 

40. PER GIEDRĄ IR AUDRĄ. Atsiminimai 1909-1918. 
Mykolas Vaitkus. 272 psl. Kaina $4.40 

41. MELFORDO GATVES ELEGIJOS. Jonas Aistis. 200 
pSl. tvama . . • • *4.*U, mi u p d r n i , d ą m K , , ^ „ i e m Ir autonio-

42. NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. Juozas Titinis. 1 trfliu pna mus. 
200 psl. 1970 m. Kaina $3.30 

43. BfiGIAI. Novelės. Kazys Almenas. 120 psl. 1965 
m. Kaina . . $4.40 3 2 0 8 ^ West 95th Street 

44. PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės. Liudas Do- Telef. GA 4-8654 
vydėnas. 235 psl. 1974 m. Kaina $3.30 { 

45. DANGUS DEBESYSE. Autoriaus išgyvenimai 1918- j _ 
1919 m. Juozas Švaistas. 325 psl. 1967 m. Kaina $5.50 

46. PURIENOS PO VANDENIU. Dykaduonio pasakoji
mai. Pulgis Andriušis. 158 psl- 1963 m. Kaina . . $3.30 

47. JAUNOJI LIETUVA. Poema. Maironis. 118 psl. 
1963 m. Kaina $3.30 

49. BAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas. 
Fabijonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m. Kaina 

50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas. 
Fabijonas Neveravičius. n d. 320 psl. Kaina . . $4.40 

51. SUŽALOTIEJI. Romanas. Antanas Rūkas. 246 psl. 
1958 m. Kaina $4.40 

52. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. I d. Bronys Rai
la. 428 psl. 1974 m. Kaina $4.40 

53. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. II d. Bronys Rai
la. 374 psl. 1974 m. Kaina $4.40 

54. PAGUODA. Akimirksnių kronikos, r n d. Bronys 
Raila. 387 psl. 1975 m. Kaina $5.50 

55. PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE M. M. Myko
laitytė - Slavėnienė. 448 psl. 1977 m. Kaina . . $8.80 

56. PIRMOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K. 
Barėnas. 374 psl. 1965 m $6.60 

57. ANTROJI PRADALGĖ Literatūros metraštis. Red. K. 
Barėnas. 446 psl. 1965 m $6.60 

58. TREČIOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K. 
Barėnnas. 414 psl. 1966 m $660 

59. KETVIRTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. 
Red. K. Barėnas. 384 psl. 1967 m $6.60 

60. PENKTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 412 psl. 1968 m $6.60 

61. ŠEŠTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K 
Barėnas. 400 psl. 1969 m $6.60 

62. SEPTINTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 464 psl. 1971 m $5.00 

63. AŠTUNTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 412 psl. 1972 m. $5.00 

64. DEVINTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 392 psl. 1976 m $8.50 

65. DEŠIMTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. 
K. Barėnas. 482 psl. 1980 m $12.80 

66. SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugu
siems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. 1957 m. . . $11.00 

56. NEMUNAS TEKA PER ATLANTA, Novelės. Vy
tautas Alantas. 264 psl. Kaina $4.40 

57. TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI. Ava Sandargienė. 342 
psl. 1976. Kaina $7.40 

aiiiuHiiiiHiiiuiiimimmiuiuuiMinimii 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis, {reng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 mas. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 486-787? 
ŠIMAITIS REALT1 
2951 West 6Srd Street 

HELP WANTED VYRAI 

REIKALINGAS KARPENTERIS - ir 
- "PLUMBERIS" Išnuom. 2 kambarių 
butas. Tel. 376-1153. 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

I5NUOM. miegamas kamb. (5 kamb. 
bute). Galimybė naudotis virtuve. 
Marąuette Parko apyl. Skambint va
karais tel. 737-6031. 

___ 
UNION PIER IŠNUOM. vasaros sezo

nui butas — savaitėms ar mėnesiams. 
Skamb. Chicagoje tel. (312) 476-3647. 

ISNUOM. 5 kamb. butas antrame 
aukšte. Marąuette Parke. Suaugu
siems. Be jokių gyvuliukų. Skambint 
476-6766. 

ISNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukite 
nuo liepos 1 d. Pensininkams. Mar
ąuette Parke. Skambint 778-6676 

M I S C E L L A N E O C S 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

PACKAGE EXPRESS AGEXCT 
MARIJA N'ORETK-IENfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

prekea. Maistas 13 Europos sandi l iu . 
1008 W. 6»tb St.. Chicago, III. 8063t 

T E L E F . 925-3787 

immiimimiuHi'Mimimimuiiiinmini 
JONAS PUZENAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktarą* 

(1875-1939) 
Jo visuomeninė, kultūrinė 

mokslinė veikla 

Užsakymus siųsti: 
go, UI. 60629. 

•DRAUGAS", 4545 W. 63rd S t , Chica-

Pastdba: Užsakant knygas per paštą — pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šį sąrašą išsikirpkite ir pasi
laikykite. 

ir 
• 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusL, 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t . 

Chicago, IL. 60629 
lllllllllllllIllllIlIllIlIlIlIllIUlIHllllllllltfHi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4069 Archer Avenue 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

VIZITINIŲ K0R7ELIŲ 

* 

Vizitinių kortelių naudojimai yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas p , . - j ra l įnėg Poe tu l i ac i jo s " le idlnva 
5iai naudoja. Bet tinka ir visų luo-! I<MQ _, " 
mų atstovams turėti gražias vizt-1 " "~ 
tinęs korteles. ,» 

Kama su persiuntimu $1.00. 
Kreipkitės į "Draugo" adminis- Gaunama DRAUGE-

•raciją visais panaiiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų pacarnavv 
mu. 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene-

WA6NER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5*10 So. PulaskJ Rd.. Chicago 

Phone - 581-4111 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ ftfjįlŲ STOGl"^ 

Už savo darbą (carantuojam»> 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDU KIEIAI 

T*t.: 434-9655 arba 737-1717 

Remkite tuo§ bumiertaa. ' 
I ita skelbiasi cMon. "Draa|rf\ 

( 



RENGINIAI CHICAGOJE 

Birželio 2 — liepos SI d. — 
Eleonoros Marčiulionienės ke
ramikos paroda Balzeko muzie
juje. 

Birželio 5 d. — Jaunučio Puo
džiūno baleto studijos rečitalis 
Jaunimo centro didi. salėje. 

— Estradinės muzikos vaka
ras Jaunimo centro kavinėje. 
Programą atlieka Violeta Ra
kauskaitė. Rengia Santaros -
šviesos Chicagos skyrius. 

Birželio 6d. — Manigirdo Mo-
tekaičio fortepijono studijos 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Montessori vaikų namelių 
gegužinė Lemonto St. Mary's 
seminarijos laukuose. 

— "Sandaros" gegužinė Vy
čių salėje ir sodelyje. 

— Kristijono Donelaičio mok. 
abiturientų išleistuvės Ateitinin
kų namuose, Lemonte. 

Birželio 12 d. — Irenos Ve-
leckytės baleto studijos rečita
lis Jaunimo centro didž. salėje. I 

Birželio 13 d. — Tautos nai-į 
kinimo paminėjimas Šv. Antano' 
parapijos salėje. Rengia Alto j 
Cicero skyrius. 

— Tragiškųjų birželio įvykiui 
paminėjimas — pamaldos, aka
demija ir pabendravimas —; 
Ateitininkų namuose, Lemonte. į 
Rengia Lietuvių fronto bičiuliai. \ 

Birželio 20 d. — Tragiškojo; 
Birželio minėjimas Sv. Antano 
parapijos salėje. Rengia Cicero 
Liet. Bendruomenė. 

— "Lietuvos aidų" radijo pro
gramos gegužinė Saulių na
muose. 

Birželio 27 d. — Suvalkiečių 
klubo gegužinė Vyčių salėje ir 
sodelyje. 

Liepos 4 d. — Lietuvos vy
čių gegužinė Vyčių salėje ir so
delyje. 

Liepos 11 d. — Chicagos An
glijos - Britanijos lietuvių klubo 
gegužinė "Vyčių" salėje. 

— "Draugo" gegužinė "Drau
go" kieme. 

Liepos 18 d. — Balf o gegužinė 
Jaunimo centre. 

Rugpjūčio 1 d. — Biržėnų 
klubo gegužinė Vyčių salėje ir 
sodelyje. 

Rugpjūčio 1-8 d Mokytojų 
ir jaunimo studijų savaitė Dai-
ravoje. 

Rugpjūčio 15 d. — Tauragės 
klubo eegužinė S ulių namuose. 

— Zarasiškių Hubo gegužinė 
Vyčių salėje ir sodelyje. 

— Ateitininkų namų vadovy-
bėi ruošiama gegužinė Ateiti
ninkų namuose Lemonte. 

Rugsėjo 9-12 d. — Santaros-
Šviesos suvažiavimas 'Tabor 
Farm" vasarvietėje. 

Rugsėjo 12 d — Tautos šven
tės minėjimas šv. Antano para
pijos salėje. Rengia Cicero LB. 

— "Lietuvos aidų" radijo pro
gramos gegužinė Šaulių na
muose. 

Rugsėjo 25 d. — "švyturio 
balius" šaulių namuose. Ren
gia Cicero šaulių "Klaipėdos" 
kuopa. 

— "Draugo" banketas Jau
nimo centro didž. salėje. 

Spalio 2 d — Jūrų skautų po-
'*>ūvis Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

— Gage Parko LB balius Jau
nimo centro kavinėje. 

Spalio 3 d. — Madų paroda 
Jaunimo centro didž. salėje. Ren
gia Putnamo seselių rėmėjų Chi
cagos skyrius. 

— Seselių pranciškiečių rėmė
jų mišios ir seimas Tėvų mari
jonų vienuolyne prie "Draugo". 

Spalio 8 d. — Vakaronė "Pa
žinkime Vliką". Paskaita apie 
Vliko susiorganizavimą, paskirtį 
ir sudėti bei tris Vliką sudaran
čias grupes. Rengia Vliko tary
bos Jaunimo komisija Jaunimo 
centro kavinėje. 

Spalio 9 d. — Akademinio 
skautų sąjūdžio metinė šventė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— "Antro kaimo" humoristi
nė - satyrinė programa "Play-
house" salėje. 

Spalio 10 4 — Spalio 9-sios 
Vilniaus pagrobimo) minėji

mas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto liet. sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— "Antro kaimo" humoristi
nė _ satyrinė programa "Play-
house" salėje. 

Spalio 15-17 d. — Ateitinin
kų rengiamas kultūrinis - aka
deminis savaitgalis Jaunimo 
centre. 

— "Margučio" koncertas Jau
nimo centro didž. salėje. 

Spalio 16 d. — "Ateities" žur
nalo vakaras Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— „Antro kaimo" humoristi
nė - satyrinė programa "Play-
house" salėje. 

Spalio 17 d. — "Antro kaimo" 
humoristinė - satyrinė progra
ma "Playhouse" salėje. 

Spalio 22 d. — Kriauklių dar
bų paroda Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvos dukterų draugija 

— Simpoziumas liet. politikos 
klausimais Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių fronto bičiuliai. 

Spalio 23 d. — Lietuvos duk
terų balius Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Tauragės klubo 25 m. jubi
liejaus minėjimas ir banketas 
Šaulių namuose. 

— "Antro kaimo" humoristi
nė - satyrinė programa "Play
house" salėje. 

Spalio 24 d. — Manigirdo Mo-
tekaičio fortepijono rečitalis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Lietuvių paštininkų sąjun
gos pobūvis Vyčių salėje. 

— "Antro kaimo" humoristi
nė - satyrinė programa "Play
house" salėje. 

Spalio 29 — lapkričio 7 d. — 
Metinė foto paroda Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvių foto archyvas. 

Spalio 30 d. — Banketas Pa
saulio lietuvių dienoms paremti 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia LB Vid. Vakarų apy
garda. 

— "Dainavos" ansamblio 
"Vilniaus pilies legendos" prem
jera Marijos aufcšt. mokyklos 
salėje. 

Spalio 31 d. — "Dainavos" 
ansamblio "Vilniaus pilies legen
dos" spektaklis Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

— Kun. dr. J. Prunskio 75 m. 
jubiliejus Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Lapkričio 5 d. — Vakaronė 
"Pažinkime Vliką". Paskaita 
apie Tautos fondą ir tris Vliką 
sudarančias grupes. Rengia Vli
ko tarybos Jaunimo komisija 
Jaunimo centro kavinėje. 

Lapkričio 6 d. — Lemonto 
LB apyl. dvidešimtmečio Rudens 
banketas. 

— Brighton Parko LB apyl. 
metinis Rudens balius Šaulių 
namuose. 

Lapkričio 13 d. — Chicagos 
Aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos tradicinis vakaras Jauni
mo centre. 

Lapkričio 20 d. — Chicagos 
| Anglijos-Britanijos lietuvių klu
bo banketas Jaunimo centre. 

— "Lituanicos" futbolo klubo 
tradicinė vakarienė ir šokiai 
Šaulių namuose. 

Lapkričio 21 d. — šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak
ties minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LKMA Židinys, At-kai 
sendraugiai ir Liet. mot. fede
racija. 

Lapkričio 27 d. — Lietuvių 
fondo banketas Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Gruodžio 3 d. — Vakaronė 
"Pažinkime Vliką". Trijų Vli
ką sudarančių grupių pristaty
mas. Rengia Vliko tarybos Jau
nimo komisija Jaunimo centro 
kavinėje. 

Gruodžio 5 d. — Jaunimo 
centro 25 m. minėjimo akade
mija ir vakarienė JC didž. sa
lėje. 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. birželio mėn. 1 d. 

A. f A . ELENAI LAPIENEI mirus, 
jos sūnui dipl. inž. Edvardui, jo seimai ir 
artimiesiems gilia užuojauta reiškia 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-gos 
Chicagos Skyrius 

Saulių gretos sąjungos pirm. K. Milkovaičio ir vicepirm. V. Isganaičio kovo 28 d., baigiant atstovų suvažiavimą, ve
damos j bažnyčią. N'uotr. P. Maletos 

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ 
METŲ TEMOS 

Palengvinti vietinį ir asmeni
nį Lietuviškų Parapijos Metų 
planavimą, Metų koordinacinis 
komitetas siūlo šias temas: I 
Metų tema: Lietuviška parapija 
— mūsų religiniai ir tautiniai 
namai. Temos atskiriems mė
nesiams : 

1. Gegužis: Lietuviška parapi
ja Kristaus Bažnyčioje. 

2. Birželis: Lietuviška parapi
ja ir lietuvis kunigas. 

3. Liepa - rugpiūtis: Mano (tė
vų, senelių, giminių) parapija 
Lietuvoje. 

4. Rugsėjis: Jaunimas — lie-1 
tuviškos parapijos širdis. 

5. Spalis: lietuviška parapija 
— dvasinio gyvenimo židinys. 

6. Lapkritis: Lietuviškų pa
rapijų praeitis — mūsų dabar
ties dalis. 

7. Gruodis: Lietuviška parapi
ja ir lietuviška šeima. 

8. Sausis: Lietuviška parapi
ja Dievo globoje. 

9. Vasaris: Meilė lietuviškai 
parapijai — meilė tautai. 

10. Kovas: Lietuviška para
pija ir aš. 

Siūloma Lietuviškų Parapijų 
Metus iškilmingai užbaigti šv. 
Mišiomis a r pamaldomis atei
nančių metų šv. Kazimiero šven
tėje, kovo 4 dieną. 

Lietuviškų Parap* jų 
Metų Komitetas 

CHICAGOS ŽINIOS 
LENGVATOS 

VAIRUOTOJAMS 

Ulinois automobil istai , j a u 
nesni kaip 6 9 m., nebe turės k a s 
9 me ta i la ikyt i raš tu egzaminų 
vairuotojo leidimui, j e i g u j i e 
n e b u s įsivėlę j susisiekimo nelai
mes. Taip paskelbė Illinois val
s t i jos sekretorius. 

N E D A V Ė 244,458 D O L 
ADVOKATAMS 

Advokata i , kurie b u v o iškėlę 
bylą prieš Chicagos miestą , n u 
sprendusį i m t i mokesčius už pa
t a rnav imus , bylą laimėję, pare i 
ka lavo 244,458 dol. aUyg in imo 
iš t ų 1.5 mil . dolerių, k u r i e t e i s 
mo sp rend imu buvo su r ink t i 
mokesčiais, nesiderinančiais s u 
konst i tuci ja . Teismas a t m e t ė 
advokatų reikalavimą. 

PAVOJINGAI 
APD7URŠKĖ V A K U S 

B u v o planuojama L a k e Zu-

rich apyl inkėse iš l ėk tuvo ap i -

RUSAI GAM1NR 
"LENKŲ KAREIVIUS" 

2iemą ir pavasarį Lietuvoje 
lankęsi turistai praneša girdėję 
vietinius žmones (lietuvius) kal
bant, jog Alytuje ir kitur siu
vamos lenkų karių uniformos. 
Atseit, jei būtų nuspręsta da
ryti invaziją per Lenkijos sieną, 
tai rusai savąsias pajėgas bema
tant (pasaulio apmulkinimui) 
paverstų "lenkų kariais", šiuos 
gandus kitu kampu patvirtino 
ir buv. Lenkijos ambasadorius 
Japonijai Zdzislaw Rurarz, pe
reitų metų gruodžio 28 d. JAV 
kongreso apklausinėjimuose pa
reiškęs, kad Lenkijoje jau esą 
lenkų uniformomis persirengu
sių sovietų karių ir kad sovietai, 
šaukdami rezervistus Ukrainoje 
praeitų metų rugsėjo mėn., 
specialiai ieškojo lenkiškai kal
bančių ukrainiečių. 

purkšti 80 akrų žemės, naiki
nant kenkėjus. Tačiau paaiškė
jo, kad pirmą kartą purškiant 
buvo apipurkšti ir vaikai, todėl 
susilaikyta nuo pakartotino pur
škimo. 

Mūsų mylimai narei 

A. f A . ELENAI LAPIENEI mirus, 
s k a u s m o p r i s l ė g t u s duk rą S T A S E S E M f i N T E N Ę , sū
n u s E D V A R D Ą ir H A R Į s u ŠETMOMI£ š i r d i n g a i 
u ž j a u č i a m e ir k a r t u liūdime. 

Lietuvos Dukterų Draugijos Melrose Parko Skyr. 
Valdyba ir Narės 

SENIOR CITUEN5 
COMPLETE AUTO REPAIRS 

Air Conditioning, Brakes, Tune-ups, 
Transmissions 

M & H AUTO CRAFT 
3120 S. Austin, Cicero. IL 60630 

TeL 656-3333 
I 

E D E N S O P T I C I A N S 
j 2717 W. 63rd St., Chicago, 111. 

TeL 778-4626 
5569 W. 95th St., Oak Lavvn, 01. 

Prescriptions filled. 
Frames repai red 

Brangiai mamytei 
A . f A . ELENAI LAPIENEI mirus, 

sūnų Edvardą ir jo šeima giliai užjau
čiame ir kartu liūdime* 

JANINA IR DIMITRIJUS IVANOVAI 

K & S PHARMACY INC. 
A Rexall Store 

l 
, We honor all ins. & welfare plans. 
Į Free Neighborhood delivery service 

Tel. — 476-8008 
2601 W. 59th St, Chicago, IL 60629 

A. f A. JUOZUI ŽEMAIČIUI 
m i r u s , 

jo dukra Irena, sūny Algį ir JŲ seimas 
nuoširdžiai užjaučiame. 

GRAŽINA IR LEE HERZOG 
KATRYNA IR MARIUS SODONIAI 

1982 m. gegužės 28 d., po sunkios ligos, mirė 

A.fA. 
JOANA PAUTIENYTĖ 

Gimė Lietuvoje, Lankeliškiose. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Lietuvoje ir vėliau Vokietijoje buvo vaikų darželio vedėja. 

Parašė keletą knygelių vaikams. 
Priklausė Balfui ir Registruotai Lietuvių Bendruomenei. 
Lietuvoje paliko sesuo agr. Marija Banionienė, o Chicagoje I 

pusseserė dr. Petrutė Starkienė su vyru dr. Jurg iu Starkum ir Į 
pusseserė Jūratė Jasiūnienė su vyru Edmundu. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 1 vai. popiet I,ack-
Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

Trečiadienį, birželio 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus nulydėta į Į 
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus išlydėta į krema
toriumą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus | 
dalyvauti pamaldose. 

* Nuliūdę: P U S S E S E R Ė S SU Š E I M O M I S . 
Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs . Tel. 737-

A. + A. 
ELENAI LAPIENEI mirus, 

dukrai STASEI SEMĖNIENEI ir SŪNUMI netekus 
mylimos MOTINOS, didžio skausmo prislėgtiems reiš
kiame giliausią užuojautą. 

SOFIJA OŽELIENĖ 
IR VAIKAI 

LIGONINIŲ PRAŠYMAS 
Chicagoje ir apylinkėse net 

86 ligonines paprašė leidimo 
pasitraukti iš socialinio draudi
mo sistemos. 

ijiMiiimiiimiimiiimimiiiiimmum; 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Conaecticut 
lietuviams! 

K M a«4t&<31eni \t WEVD Stoties 
y»w York* nuo S iki t vai. vakaro. 
*T.» m«c *"sf. Tmtppat klausykit** 
"Mustc of L.lthuants>" programo* kas 
trečiadieni, nuo 8:05 iki 7:00 vai 
raka.ro. ii S*ton Hali Universiteto sto
tie*. NU FU. (W80U) 

DJrekt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Driva 

VVatchung, N. J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 

MiiimiiiiimnmumiimiiiiiimiiMiH!!* 

VINCAS L I U L E V IČI U S 

I Š E I V I J O S V A I D M U O 
Nepriklausomos Lietuvos Atkūrimo darfcs 

IŠ PRATARMĖS: "Žiūrėk i te , k ą anų la ikų l i e tuv ia i išeiviai 
pada rė ! A r mes už tenkamai d e d a m e pas tangų , k a d L i e t u v a 
vėl būtų a t k u r t a ! J u k i r m ū s ų d a r b u s a t e i t y j e ska ič iuos , 
ka ip ir m e s skaičiuojame a n ų ! " 

Leidinys yra suskirstytas į keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Išeivijos politinė veikla Lietuvos labui. Išeivijos kultū
rinė parama Lietuvai. Išeivijos ekonominė paramai Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruošti, lengvai ir su įdomumu skaitoma. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba su Lietuvių Fon

do parama 1981 m., didelio formato. 400 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu $14.00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45tf West 6Srd Street 
Chicago, IL 606&9 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir ( ERALDAS F. DAIMTD 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARCRJETTE FLNERAL H O M E 

I ĖVAS IR ŠONUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i i a g o 
14 10 So 50th A v.. C k e r o 

I ei. 4~ r -2345 
\IKSTi M rOMOBILIAMS STATYTI 

1 

LAIDO T U V I Ų DIREKTORIAI 
Uetimy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narir 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) ir SOMOS 
MJ4 W. » t h STREET Tel. REpabUc 7-121?, 
11028 Southwe»t Hijrhwmy, P*Jo« fDlim, I1L TeL 974-44H 

PETRAS BIELIŪNAS 
4148 SO. OAJUTORNIA A V Ę TeL LAfryet te Į-1S7Ž 

POVILAS J, RIDIKAS 
*J54 SO. HALSTED STRTET Tel. YArd» 7-1*11 

VASAITIS - IUTKUS 
1446 SO. 3*k A VE., CICERO, ELL. TeL OLjmpic Z-lOtt ' 

http://raka.ro
file:///IKSTi


DRAUGAS, antradienis, 1982 m. birželio mėn. 1 d. 

X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, salezietis, gyvenęs ilgai Ce-
dar Lake, Ind., sakęs pamoks
lus beveik visose lietuvių para
pijose Chicagoje, o dabar gyve
nąs Bostone, Mass., šių metų lie
pos 31 d. švenčia kunigystės 
50 metų sukaktį. Kadangi čia 
yra daug jo giminių ir kaimy
nų iš tėviškės, ta i sukaktis bus 
minima Švč. M. Marijos Gimi
mo par. bažnyčioje rugpiūčio 
15 d., o paskui bus pagerbimo 
pietus Liet. Tautiniuose namuo
se. Minėjimą rengia jurbarkie
čiai, nes sukaktuvininkas yra 
gimęs ir augęs Jurbarke. 

X Vladas Skirgaila iš Toron
to, Ont., atvyko į Cbicagą da
lyvauti "Aušros" gimnazijos 
mokinių suvažiavime. Jis pirmą 
kartą lankosi Chicagoje ir y ra 
apsistojęs J. Janušaičio šeimo
je. Svečias iš Kanados, lydimas 
Janušaičių, aplankė "Draugą" 
ir susipažino su spaudos dar
bais. 

X PreL dr. Vytautas Balčiū
nas iš Putnamo buvo atvykęs į 
Chicagą ir paskui vyko į Notre 
Dame universitetą, South Bend, 
Ind. Sia proga jis aplankė 
savo artimuosius Chicagoje, 
"Draugo" redakciją ir kitas lie
tuviškas institucijas. Šios sa
vaitės vidury jis išvyksta atgal 
į Putnamą. 

x Petkų šeima, kaip prane
ša iš Vak. Vokietijos, gegužės 
pradžioje atvyko iš Rytų Vokie
tijos į Vakarų Vokietiją ir laiki
nai apsigyveno Nuernberge. Al
dona Petkienė yra kun. Augus
tino Steigvilos, gyvenančio Ar
gentinoje, sesuo. Su jais yra ir 
jų 20 metų duktė, žeima buvo 
ištremta ir devynerius metus iš
gyveno Kazachstane. Dabar 
tvarkosi dokumentus ir gauna 
mažą bedarbio pašalpą. 

X Rašyt. Alė Arbienė - Alė 
Būta, Lietuvių Rašytojų drau
gijos sekretorė, dalyvavo rašy
tojų suvažiavime Clevelande, 
paskui aplankė savo gimines ir 
pažįstamus Detroite, o pereitos 
savaitės pabaigoje atvyko į Chi
cagą dalyvauti poezijos dieno
se. Alė Rūta yra išleidusi ne
mažą skaičių novelių rinkinių, 
romanų ir poezijos knygų. Nuo
lat gyvena Santa Monica, Calif. 

X Pedagoginis lituanistikos 
institutas priima ne tik studen
tų, bet ir suaugusiųjų amžiaus 
klausytojus. Ypač laukiami tė
vai, kūne, atvežę vaikus į šeš
tadieninę mokyklą, gali lankyti 
PLI paskaitas kaip laisvi klau
sytojai. Veikia ir koresponden-
cinis skyrius, į kurį leidžiama 
registruotis bet kuriuo metu. 
Skyrius priima įvairaus lituanis
tinio išsilavinimo klausytojus. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: Lithuanian Institute 
of Education, 5620 So. Clare-
mont Ave., Chicago, UI. 60636. j 
Telef. (312) 434-4545. Studen-

IŠ ARTI IR TOLI 

X Kun. Andrius Naudžiūnas, 
MIC, marijonų provincijos se
kretorius, savaitei išvyko į Ra
tine, Wisc., pavaduoti kun. Sta
sį Saplį, šv. Kazimiero parapi
jos kleboną. Grįš į Chicagą bir
želio 7 d. 

X Kongresmenas Ed. J. Der-
winski laišku dr. K. Šidlauskui 
pranešė, kad j is drauge su kai 
kuriais kitais kongreso nariais 
pasirašė laišką, prašantį, kad 
būtų išleistas pašto ženklas pa
gerbiant atminimą Dariaus ir 
Girėno Atlanto perskridimo ir 
žuvimo 50 metų sukakties pro
ga. 

X Juzė ir Viktoras Šimaičiai 
yra išvykę į Putnamą, į Kanadą 
ir kitas vietas. Kelionėje pra
leis apie dvi savaites. 

x Dr. Leonas KriaučeBūnas, 
Palos Park, IU., mums rašo: 

Putnamo seselių rėmėjai su viešniomis iš Putnamo. Pirmoje eilėje iš kairės: poetė D. Sadūnaitė, J. Šimaitienė, 
V. Simaitis, V. Čepaitienė, ses. Palmira Kavaliauskaitė, D. Varaneckiene, ses. Margarita Bareikaitė, A. Rūgytė, ses. 
Paulė Savickaitė ir J. Dockienė; antroj eilėj: L. Kybartienė, O. Norvilienė, D. Augienė, J. Merkienė, J. Kolienė, P. 
Norvilas, S. Endrijonienė, A. Kareiva, B. Jasaitienė, E. Radvilienė ir M. Remienė. Metinis susirinkimas bus bir
želio 6 d. Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KULTŪRINGAS POBŪVIS 

Lietuvių Krikščionių demokra
tų sąjungos Cicero skyrius ge
gužės 23 d. surengė kultūrinę 
popietę Sv. Antano parapijos 
salėje. Susirinkimas pradėtas 
10:30 vai. šv. Mišiomis šv. An
tano bažnyčioje. Mišių metu pa
rapijos choras giedojo lydimas 
muz. A. Skridulio. Tuojau po 
pamaldų parapijos salėje buvo 
oficialioji dalis, kurią pradėjo 
skyriaus pirmininkas Gužaitis. 
Pasveikinęs susirinkusius, pa
kvietė kun. A. Rutkauską tarti 
žodį. Jo paskaita lietė Lietuvių 
Krikščionių demokratų sąjun
gos a r jos įnašą, darbus veiklą 

X Linas Rasla\ičiu&, Hun-
tington Eeach, Cal., mūsų jau
nosios kartos "Draugo"' skai
tytojas, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė ir 15 dol. auką. 
Labai ačiū. 

tams teikiamos stipendijos. 
X Vytautas Matonis, mūsų ^ auk%- Labai dėkojame, 

bendradarbis, iš Philadelphijos, 
Pa., atskrido į Chicagą dalyvau
ti "Aušros" gimnazijos minėji
me. Ta pačia proga aplankė 
"Draugą", įsigijo naujausių lei
dinių ir painformavo apie Phi
ladelphijos lietuvių gyvenimą. 

X šv. Rašto būrelis kviečia 
visus birželio 3 d. 9 vai. šv. Mi
šioms Jėzuitų koplyčioje ir į 
kun. Antano Saulaičio paskaitą 
Jaunimo centre. Jis kalbės apie 
"Apaštalų Darbų" knygą. 

x Vl-ji Dainę švenntė bus 
1983 m. liepos 3 d., Čikagoje, 
Et-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu. Chorai ir specialiai susi
dariusios dainininkų grupės pra
šomos skubiai, iki š.m. gegužės 
mėn. 1 d. registruotis pas Joaną 
Krutulienę, 7355 So. Richmond, 
Chicago, IL 60629, telefonas 
312—476-2929. ( p r ) . 

"Malonėkite priimti Korp. Neo- i r rūpestį Lietuvos suverenumo 
Lithuania Chicagos padalinio 25 j atstatymo laikotarpy. Paskaiti

ninkas LKDS to laikotarpio at
liktus darbus įvertino teigiamai. 
1926 m. gruodžio 17 d. sukili
mas ir trečiojo seimo paleidi
mas daugeliui yra žinomas ir ne 
vieno pergyventas. Kokia būtų 
buvusi Lietuvos ateitis, jei ne
būtų buvęs sukilimas, yra tik 
spėliojimai. 

Maskvos okupacijos metu 
LKDS skaudžiai nukentėjo, bet 
jos dvasia, darbai tautai tebėra 

dol. auką, rengiant Maironio 50 
metų mirties ir 120 metų gimi
mo sukakčių paminėjimą". La
bai ačiū. 

X K. Giniotienė - Sodonienė, 
Chicago, Dl., anksčiau gyveno 
Juno Beach, Fla , pakeisdama 
adresą, įteikė "Draugui" dides-

Madžy Reinis ir Ada Gudonis. 
Jos buvo pagerbtos atsistojimu 
ir vienos minutės tyla, o jų šei
moms buvo pareikšta gili užuo
jauta. 

Nutarimų raštininkė Eugeni
ja Strungys perskaitė pereito 
susirinkimo nutarimus, valdybos 
ir kitus užrašus, 
priimta. 

Valdyba pasveikino susirinku
sius narius ir visus Jurgius, 
nes ta diena buvo Jurginės. Vi
siems Jurgiams palinkėjo lai-
minugo vardadienio. 

Buvo pranešta, kad sirgo Va
lerija Matelis. Jai palinkėta 
greit psveikti. 

Ateinantį mėnesį birželio 27 
dieną bus Suvalkiečių draugi
jos piknikas Vyčių salėje ir so
dely. Prašoma ruoštis daly
vauti. Kitas narių susirinkimas 
bus birželio 25 dieną. 

Eugenija Stnmgys 

ILLINOIS L'NIVERSITETO 
ŽINIOS 

Illinojaus universiteto orkest
ras grojo pavasariniame kon
certe penktadienį, gegužės 28 
dieną, 8 vai. vak. universiteto 

Du studentai buvo apiplėšti 
praeitą savaitę universiteto kėg-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Stasys Bačkis, Lietu

vos atstovas, gegužės 23 d. da
lyvavo VVashingtono Kristijono 
Donelaičio lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigtuvėse, 
pasakė sveikinimo žodį ir išdali
no mokyklos baigimo pažymėji
mus. Mokyklą baigė penki mo
komai. Jai vadovauja Angelė 
Bailey. 

— Izabelė Laučkaitė, dirban
ti American Gas Assn., Rosslyn, 
Virginijoje, šiomis dienomis pa
aukštinta tarnyboje. Ji paskir
ta kodirektore komunikacijos 
skyriuje. Pastaruoju laiku jai 
teko rūpintis įrengimu šios di
džiulės bendrovės paviljono 
1982 m. pasaulinėje parodoje, 
vykstančioje KnoKville, Tenn. 
Šių metų pradžioje Izabelė 
Laučkaitė pateko į "1981 metų 
Amerikos iškilių jaunų moterų" 
sąrašą (Outstanding Young 
Women of America). šios mo
terų grupės išrinkimo patarėjų 
tarybai vadovauja Mrs. Dexter 
Otis Arnoki, generalinės moterų 
federacijos garbės pirmininkė. 

— Kun. dr. Tomas žiūraitis, 
po širdies operacijos išbuvęs li-

atlaikytomis pirmą Velykų die
ną pamaldomis atšventėm šven
tes. 

— Kęstutis Karsokas (Kesty 
Karr) iš Clevelando persikėlė į 
Huntington Beach, (Calif., čia 
vadovauja Orele Motors Volks-
vagenų bendrovei. Velykų Šven
tėms pas jį atvyko iš Clevelando 
jo tėveliai Karsokai. 

— Balandžio 25 d. Miami tele
vizijos stotis, kanalas 4, atsiun
tė kelių asmenų tarnybą į vietos 
geležinkelių stotį pasikalbėti su 
išvykstančiais keleiviais ir pa
ruošti reportažą apie AMTRAEC 
Tai vyko prieš išeinant Miami 
— New York traukiniui "The 
Silver Star". Daugiausia bei 
esminiai kalbėtasi su Jonu Leo
nu. Tos pat dienos vakarą per 
6 vai. žinias ir 11 vai. naktį 
Miami televizija perdavė repor
tažą ir rodė iš stoties išeinantį 
traukinį. Visa tai dar kartą 
pakartojo ir pirmadienio, ba
landžio 26 d., rytą per 7 vai 
žinias. Buvo didelis ir tikslus 
užrašas Jonas Leonas. 

— Loretta Statkienė, gyvenan
ti New Jersey, Lietuvos Vyčių 
c. valdybos pirmininkė, balan-

goninėje daugiau kaip puspenk- džio 24 d. buvo pagrindinė kai 
to mėnesio, jau trečia savaitė 

lių salėje pirmame aukšte Chi-1 s t i p r ė j a washingtono dominin-

X St. Oasbmr MemorbK Inc., 
3914 W. 111 S t (1 blokas nuo 
ftv. Kazimiero kapinių), telef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai (sic). 

X Lietuvių Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus už indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
t a iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo 
12 -6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
t a i . L.F. patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 10 - 1 • . Jau
nimo Centre. (ak.) 

x Kas turit* ir galite parduoti 
ar paskolinti Stenografijos vadovėlį 
(Latvių sistema), išleistą N. Lietuvo
je, atsiliepkite adresu: P. Enskaitts, 
M Cline Ave, N. Handlton, Ont., 
LAS—3Z-*- r^nAda (sk.) 

x Pranas ir Rožė Butvinai, 
gyv. Chicago, Bridgeporto kolo
nijoje, sulaukė gražaus amžiaus 
(Rožė 90 m., o Pranas — 84 
m.) gyvena vieniši, abu nėra 
stiprūs ir yra reikalingi žmogiš
kos pagalbos, nes giminių netu
ri. Pratęsė prenumeratą su laiš
ku ir dar pridėjo auką. Laišką 
persiuntėme Lietuvos Dukterų 
organizacijai. Už auką ačiū. 

X Bruno Lepar, Markesan, 
Wisc., M. Stankaitis, Delhi, Ont., 
Kanada, atsiuntė po 5 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Ona Kaseta, atsiuntė 3 dol., o 
Petrusė Juška — 2 dol Ačiū. 

X R. Alminas, Glenview, UI., 

ir šiandien jaučiami pavergtam' teatro patalpose Mokslo ir ko-
krašte ir išeivijoje. Paskaita j munikacijos pastate. Koncer-
buvo kondensuotomis mintimis 
realybės išryškinimas ir santū
riais išvedžiojimais susirinku
siems pristatytas. 

Meninę programos dalį pra
vedė S. Palionienė. Solistė Leo-
nija Šalkauskienė - Nakutytė, 
pianinu akompanuojant studen
tei Laurai Vaičekauskaitei, pa
dainavo "Tau geroji širdis" — 
Fauzbehar, "Vilnius" — Balio 
Dvariono, "Kad galėčiau..." — 
Dirvonskaitės, iš Štrauso opere
tės "Oskar". Jauna mokinė, 11 
metų, Vita Žukauskaitė pianinu 
paskambino du muzikos dalykė
lius. Susirinkusieji ne tik aud
ringai plojo, bet šaukė valio. 

Kultūriniame pobūvyje daly
vavo gausus būrys žmonių ir 
visi buvo patenkinti. Džiaugėsi 

cagos Cirkelio centro rūmuose. 
Vienas iš tų studentų, kurį api
plėšė praeitą antradienį, papasa
kojo, kad jaunas vyras įėjo į 

Viskas buvo į tualetą ir išsiėmęs iš lietrasgio 
mažą pistoletą pareikalavo stu
dento piniginės. Pastarasis at
sakė, kad piniginės neturįs. Ta
da plėšikas paėmė jo kuprine, 
kurioje buvo apie 2.50 dol. Ki
tą dieną, trečiadienį, kitas stu
dentas buvo apiplėštas prie pa
skaitų " F " salės, netoli bibliote
kos. Du juodi vyrai užkalbino 
studentą ir pareikalavo pinigi
nės. Studentas neteko 4.10 dol. 

Poetė Denise Levertov skaitė 
savo poeziją praeitą pirmadienį 
universiteto Ulinojaus salėje. 
Pasiklausyti susirinko gana di
delis būrys studentų. Levertova 
skaitė savo naujausią kūrybą ir 
ragino skaitytojus perskaityti J. 
Shell knygą 'The Fate of the 
Earth". šioje knygoje apibūdi
namos tragiškosios karo pasek
mės. 

Snieguolė Zalatoriūtė 

P. Dirda, Chicago, M., M. Aukš- Į i r skyriaus valdybos prašė su
rengti ir daugiau tokių kultū
ringų pobūvių. Mano permestu 
žvilgsniu pobūvyje buvo dau
giau šimto dalyvių. Pasibaigus 
programai, visi pobūvio daly
viai buvo pavaišinti saldumy
nais ir kavute. Gerdami kavutę 
ir užkandžiaudami, svečiai ne
skubėjo, bet šnekučiavosi ir 
naudingai praleido sekmadienio 
popietę. K. T-*» 

tuolis, Richmond Hts., Ohio, A-
Setikas, St. Catherines, Ont. 
Kanada, pratęsdami prenumera
tas, pridėjo po 5 dol. aukų. Ačiū. 

X A. Sakas, Lankaster, Ohio, 
K. Zabarauskas, Chicago, 111., 
V. Narkevičius, Dovmers Grove, 
111., Juozas Juozaitis, Juno 
Beach, Fla., užsisakė naujausių 
leidinių ir plokštelių. 

X Kristina EigeBenė, Chica
go, BĮ., Raimundas Rimkus, 
Cicero, Dl., V. Lukoševičius, 
Grand Rapids, Mich., Povilas 
Karosas, New Rritain, Conn., 
užsisakė naujausių leidinių už 
didesnes sumas. 

x Zigmas Navickas, Chicago, 
111., apsilankė "Drauge" ir įsi
gijo naujausių leidinių už dides
nę sumą. 

te buvo pagerbtas kompozito
rius Igoras Stravinskis, kurio 
gimimo šimtmetis sueina birže
lio 17 dieną. 

• 
Komunikacijos ir teatro fa

kultetas kartu su Cirkelio vai
dintojais švęs savo 35 metų ju
biliejų birželio 5 dieną 6 vai. vak. 
Kornukopijos valgyklos patal
pose trečiame aukšte Chicagos 
Cirkelio centro rūmuose. Įėji
mas 10 dol. asmeniui. Nuo teat
ro įsikūrimo dar Navy Pier lai
kais (1947 m ) buvo pastatyta 
117 vaidinimų. 

PLATINA CICERO 
Šią vasarą bus praplatinama 

Cicero gatvė tarp 63 ir 67 gat
vės. Jau plačiai vykdomi šios 
gatvės didžiosios pervažos pla
tinimai toliau j pietus. 

PAGALBA LIGOTIEMS 
JAV apylinkės teismas nu

sprendė, kad neturtingiems se
neliams ir sergantiems Senat
vės departamentas turi parūpin
ti patarnavimą namuose. Dabar 
tokio patarnavimo laukiančių 
Chicagoje yra apie 1,300. 

konų vienuolyno namuose. Kun. 
Žiūraičiui operacijos metu buvo 
perkeltos šešios kraujagyslės. 
Operacija gerai pavyko, bet vė
liau susikomplikavo abiejų kojų 
žaizdų gijimas. Ligonis dar ne
gali tvirtai vaikščioti, bet nuo
latinės medianinės priežiūros 
sąlygomis optimistiškai žiūri į 
visiško pasveikimo artėjimą. 

— Jurgis Pyragas iš Lue-
becko, Vak. Vokietijos, rašo su 
dėkingumu už siunčiamą "Drau
gą" ir dėkoja jį užsakančiam. 
Jis laiške pareiškia: "Mes, gy
venantys lietuviai Luebecke, 
nuoširdžiai dėkojame Kazimierui 
ir Felicijai Rapševičiams (P. O. 
Box, 703 Woodruff, Wisc. 
54568) už jų didžiai gerą širdį 
ir dosnumą jau 30 metų mums 
užsakant "Draugo" dienraštį su 
pilna prenumeratos apmoka. Tai 
vargu tokių geradarių galima' 
būtų surasti daug, kad nuo 1949 j 
metų, nuo išemigravimo iš sto
vyklos Luebecke į JAV, metai iš 
metų nuoširdžiai prisimintų čia 
likusius savo brolius ir sesutes 
ir dovanotų vieną iš didžiausių 
Vakarų pasaulyje leidžiamų 
dienraštį, nešantį ir skleidžiantį 
lietuvišką žodį. Gyvenkite svei
ki ir tvirti, mieli ir brangūs ge
radariai, ilgai. To mes jums lin
kime iš tikros širdies, kartu' 
prašydami Aukščiausiojo viso
keriopų malonių ir kartu pra
šome, kad ir ateityje mūsų ne-
pamirštumėt, kad ' 'Draugas" 
nenustotų mūsų namų lankęs ir 
džiuginęs". Dar prideda, kad 
Luebecko lietuviai (abi konfesi
jos) draugiškai sugyvena ir so
lidariai su kun. Vaclovo šarkos 

bėtoja Lietuvos Vyčių Daytono, 
Ohio, 50 metų sukakties minėji
me. Ji taip pat lankėsi Eas t St. 
Louis Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje, tirdama galimumus 
įsteigti ten Lietuvos Vyčių 
kuopą. 

— New Yorko tautinių šokių 
ansamblis 'Tryptinis", vadovau
jamas J. Matulaitienės, gegužes 
16 d. turėjo pasirodymą Tarp
tautinės Kultūros dienoje Arkiv. 
Malloy aukštesniojoje mokyklo
je. Dalyvavo taip pat italų, ai
rių, lenkų ir ukrainiečių šokė
jai. Visos tautybės atstovavo 
savo tautinei kultūrai. 

SUVALKIEČIŲ DRAUGUOS 
VEIKLA 

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
draugijos susirinkimas buvo 
balandžio 23 dieną Vyčių salėje. 
PirTnininkas Leonas Vasilevas 
atidarė susirinkimą, pasveikino 
visus susirinkusius narius ir 
pranešė liūdną žinią, kad mirė 
dvi mūsų draugijos narės — Vasario 16 gi: f>a<,-,'*1 *.r,<;pa Nuotr ML $miflen£* 

jiiHHiiiuiimiiimimmiiimiiiitinniimii 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60829 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

nnmmimmunnnnninnnmnmmniw 

Advokatas JONAS GIBAITSS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 00620 

Tel. — 776^700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

imimiiiimmiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiii 
ANATOLIJUS KAIRYS 

LOTOFAGŲ ŠALY 
Naujas eilėraščių rinkinys, ilius
travo dail. Ada Sutkuvienė, 95 
pusi. su aplanku. 

Kaina su persiuntimu $7.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, J,5]f5 W. 6$ Str., 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar pride

da 42 c. valstijos mokesčių. 
iiiiiimimiiiiimiiiiiiiiMiiiiuimiiiiiiiii 

Ko liūdi, putinėli? 
ANTANAS GUSTAITIS 

Eleginės Satyros 
Išleido Algimanto Mackaus 

Knygų leidimo fondas 1982 m. 
Aplankas Romo Viesulo. Kieti 
viršeliai. Kaina su persiuntimu 
ss.ro. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, tflfS W. 6Srd Str„ 

Chicago, IL 60629 

'• • 

http://ss.ro

